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RESUMO 

 O presente trabalho buscou compreender e analisar os recursos e objetivos escolhidos pela 

Revista Light na construção do seu arquétipo de trabalhador ideal. A Revista Light (1928-

1940) da The Rio de Janeiro Tramway, Light and Power, foi um periódico mensal, que 

tinha sua sede no Rio de Janeiro, mas era distribuída gratuitamente para os seus mais de 

dezoito mil trabalhadores em todo território nacional. Ela funcionou como um canal de 

comunicação interna, que além de retratar o cotidiano dos trabalhadores, também se 

preocupou com a construção relativa ao comportamento e as escolhas dos operários no 

cotidiano da empresa; a participação de alguns intelectuais importantes do período, 

membros da Igreja Católica,  oficiais do exército brasileiro e políticos atuantes do Estado 

varguista, tiveram um papel central na compreensão do posicionamento político e 

ideológico da empresa Light e seus objetivos na persuasão de seus trabalhadores. Além da 

bibliografia especializada sobre a década de 1930, a pesquisa analisou todas as edições da 

Revista Light, alguns periódicos importantes do período, especialmente da imprensa 

carioca, como o Diário Carioca, O Imparcial e o Correio da Manhã, além da Revista de 

Educação Física (1932) da Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx). 

 

Palavras-chave: Trabalho, imprensa, corporativismo; Era Vargas; Revista Light. 
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ABSTRACT 

The present work sought to understand and analyze the resources and objectives chosen by 

Light Magazine in the construction of its ideal worker archetype. The Light Magazine 

(1928-1940) of The Rio de Janeiro Tramway, Light and Power, was a monthly periodical, 

which had its headquarters in Rio de Janeiro, but was distributed free of charge to its more 

than eighteen thousand workers nationwide. It functioned as an internal communication 

channel, which in addition to portraying the daily lives of workers, was also concerned 

with the construction related to the behavior and choices of the workers in the company's 

daily life; the participation of some important intellectuals of the period, members of the 

Catholic Church, officers of the Brazilian army and politicians active in the Vargas state, 

played a central role in understanding the political and ideological positioning of the 

company Light and its objectives in persuading its workers. Besides the specialized 

bibliography on the 1930s, the research analyzed all editions of Light Magazine, some 

important periodicals of the period, especially from carioca press, such as Diário Carioca, 

O Imparcial and Correio da Manhã, in addition to the Educação Física Magazine (1932) 

of the Army Physical Education School (EsEFEx). 

 

 

Keywords: Work, press, corporatism, Vargas Era, Light Magazine. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Quando analisamos a comunicação entre a empresa e seus trabalhadores, seja numa 

fábrica brasileira na primeira metade do século XX, ou em uma empresa do setor privado 

do século XXI, os interesses do aumento da produção e consequentemente da lucratividade 

são semelhantes, embora com outras estruturas simbólicas. Se antes o controle social do 

trabalho era bem mais perceptível e objetivo, com o aperfeiçoamento dos mecanismos de 

dominação, o indivíduo passa a acreditar que produz pelo seu próprio interesse, numa ação 

meramente espontânea e voluntarista: “vestir a camisa da empresa”, “trabalhar em equipe”, 

funcionários-operários começam a ser tratados como colaboradores. Elementos da esfera 

privada, como a família, passam a ser veiculados na construção discursiva pelos setores de 

recursos humanos, para docilizar e harmonizar o processo de exploração do trabalho. Basta 

uma simples busca na internet para se deparar com o conceito de endomarketing, muito 

usual e com extensa produção bibliográfica no chamado mundo corporativo. Em resumo, 

o conceito é um aperfeiçoamento moderno de comunicação interna das empresas, para 

aproximar a direção e os trabalhadores. Segundo seu criador, Saul Faingaus Bekin, os 

objetivos seriam um novo desenvolvimento empresarial no relacionamento com o “público 

interno”, baseado na lealdade e na harmonização dos “colaboradores” para melhorar a sua 

imagem e valor de mercado.1 

A comunicação interna da empresa com seus empregados desempenha um papel 

central nesse processo. Alinhada às expectativas da direção, a comunicação é o meio 

fundamental para o projeto de construir um corpo único entre a direção e os trabalhadores, 

mesmo que estes tenham anseios e interesses contrários. Como apresenta a pesquisadora 

Claudia Nociolini Rebechi, ao citar outros autores como Bernard Floris (1996) e Stéphane 

Olivesi (2006), essa preocupação efetiva com a comunicação, voltada exclusivamente aos 

trabalhadores em difundir que os princípios e os propósitos da empresa possam ser as 

mesmas aspirações que os trabalhadores, passa a aparecer apenas na década de 1970.2 

Entretanto, como aponta a própria Rebechi, é possível que neste momento a comunicação 

 
1 BEKIN, Saul Faingaus. Endomarketing: como praticá-lo com sucesso. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 

2004, p.47. 
2 REBECHI, Cláudia Nociolini. Prescrições de comunicação e racionalização do trabalho: os ditames de 

relações públicas em diálogo com o discurso do IDORT (anos 1930-1960). 2014. Tese (Doutorado) – 

Escola de Comunicações e Artes. Universidade de São Paulo (USP). São Paulo, p.38. 
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interna das empresas tenha sido potencializada de acordo com as transformações na esfera 

do trabalho, mas a centralidade da comunicação como forma de controle das forças 

produtivas não é um fenômeno exclusivo da segunda metade do século XX; os princípios 

da “Organização científica do Trabalho” espalhados pelo taylorismo e no pensamento da 

racionalização do trabalho, estão estreitamente ligados com a formulação da comunicação 

interna como processo de persuasão dos trabalhadores. 3 

O IDORT (Instituto de Organização Racional do Trabalho), por exemplo,  fundado 

em 1931 em  São Paulo, surgiu no sentido de pensar e administrar cientificamente o 

controle do trabalho; além de incorporar os trabalhadores na lógica competitiva do capital,  

era necessário enfraquecer os movimentos espontâneos dos trabalhadores, que buscavam 

melhores condições de vida.4 A origem e a trajetória do IDORT mostra a importância dada 

à harmonia social no trabalho para o desenvolvimento econômico que atenda aos interesses 

da classe empresarial.5 A questão principal, além do desenvolvimento de técnicas e 

mecanismos produtivos, são quais medidas de convencimento seriam necessárias para 

atenuar as tensões dentro do mundo trabalho. A Revista Light parece ter sido uma das 

ferramentas pioneiras de comunicação interna como método no esforço de construção da 

conciliação entre as classes sociais. 

A Revista Light, analisada na presente pesquisa, da empresa The Rio de Janeiro 

Tramway, Light and Power, foi um periódico mensal distribuído gratuitamente para os seus 

mais de dezoito mil empregados. Ela funcionou como um canal de comunicação interna, 

que além de informes, como a abertura de novos departamentos às atividades de lazer, 

também se preocupou com a construção relativa ao comportamento operário no cotidiano 

da empresa. A presente pesquisa se propõe a compreender o empenho dos editores e 

redatores da Revista, com suas escolhas de imagens, charges, autores, notícias e informes, 

na construção de uma nova relação aparente entre chefes e trabalhadores, especialmente no 

esforço de convencimento de que os interesses diretivos da Light eram também os 

interesses de todos. Entretanto, antes de adentrarmos a Revista Light e suas composições, 

é importante compreender brevemente a estrutura da empresa e suas relações com o Estado 

na década de 1930. 

 
3, idem, p.41. 
4 ANTONACCI, Maria Antonieta Martines. “Institucionalizar Ciência e Tecnologia – Em Torno da 

Fundação do IDORT (São Paulo, 1918/1931)”. Revista Brasileira de História, Vol. 7, n. 14. São Paulo, 

mar./ago. 1987, p.62. 
5 REBECHI, Cláudia Nociolini. op. cit., p.43. 
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Desde 1899, o Grupo Light, de investidores estadunidenses, britânicos e 

canadenses, com sua sede em Toronto, no Canadá, mantinha o monopólio no setor de 

energia, especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro Além da iluminação pública e da 

distribuição de gás, o grupo também fornecia serviços de transporte e telefonia, 

centralizados principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Nas primeiras décadas do 

século XX no Brasil, os municípios e estados tinham autonomia na negociação de 

concessões e contratos com as empresas estrangeiras, sem a necessidade de alguma 

regulamentação nacional.6 

A alta hierarquia da empresa no Brasil, nos anos de 1930, era formada 

essencialmente por chefes estrangeiros, especialmente dos seus escritórios sedes; nomes 

como Alexander Mackenzie e Miller Lash Couzens (presidente e vice-presidente da 

Brazilian Traction Light and Power), A.C. Sylvester (vice-presidente da Light do Rio de 

Janeiro) H.L. Banfill (engenheiro chefe), J.H. Smeaton (superintendente do Departamento 

de Eletricidade), C.A. Barton (superintendente do Departamento de Tração e Oficinas), 

John Herlick foram personagens acompanhados constantemente pela Revista Light. O 

grupo desenvolveu uma rede multinacional presente em outros países da América Latina 

como o México, Cuba, Porto Rico, Panamá e Guatemala, por exemplo. A Light, como ficou 

popularmente conhecida, era mantida e incorporada em 1905 pela holding Brazilian, Light 

and Power. No final da década de 1930, o crescimento da empresa era bem perceptível nos 

números: a Light produzia 330 MW, algo em torno de 44% de toda a capacidade instalada 

no Brasil, quase metade delas no eixo Rio-São Paulo 7  

Ao pesquisar profundamente o perfil do operário da Light entre 1900 e 1935, João 

Marcelo Pereira dos Santos mostrou a diversidade desses trabalhadores. Por conta da 

construção, manutenção das redes elétricas e de gás, a Light contava com muitos 

trabalhadores fora do espaço da fábrica, que passavam a maior parte do trabalho na rua; a 

oficina seria apenas um lugar de passagem, das ordens de serviço do dia, das trocas de 

peças e ferramentas. A empresa contava com uma série de operários vinculados ao 

transporte, como fiscais e os responsáveis pela limpeza dos bondes; também mantinha os 

 
6 BASTOS, Pedro Paulo Zahluth. A construção do Nacionalismo econômico de Vargas. In: BASTOS, 

Pedro Paulo Zahluth; FONSECA, Pedro Cezar Dutra. A Era Vargas: desenvolvimentismo, economia e 

sociedade. São Paulo, Unesp, 2012, p.275. 
7 CORRÊA, Maria Letícia. O setor de energia elétrica e a construção do Estado no Brasil: o Conselho 

Nacional de Águas e Energia Elétrica (1939-1954). Niterói: Universidade Federal Fluminense, 

Tese de Doutorado, 2002, p.89. 
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trabalhadores nos escritórios, como no Departamento de Contas com seus distribuidores, 

datilógrafos, escriturários e taquígrafos, estes somando mais de 2.000 trabalhadores.8 

A passagem para a década de 1930 é caracterizada por uma mudança política e 

econômica estruturalmente significativa em relação às décadas republicanas anteriores. A 

elite republicana liberal não conseguiu transformar as questões sociais conflitivas em um 

avigoramento político, determinante para o progresso do país na lógica mundial, mantendo 

ou acentuando o afastamento entre o Estado, o empresariado e os trabalhadores. As críticas 

cada vez mais intensas dos intelectuais após a Primeira Guerra ao liberalismo republicano, 

considerado um modelo inadaptável à realidade nacional, mais a ineficácia das medidas do 

Estado na crise de 1929, contribuíram para o afastamento radical do sistema político e 

econômico vigente.9 Como mostra Délia Beatriz Espina, as medidas econômicas tomadas 

pelo governo brasileiro, como a interrupção entre 1929 e 1932 do pagamento dos serviços 

da dívida externa e a elevação das tarifas alfandegárias, agravaram e aprofundaram a crise, 

especialmente para as subsidiárias de empresas estrangeiras.10 O resultado foi a mudança 

do paradigma em torno do papel do Estado no contexto político e econômico. 

Segundo Pedro Paulo Zahluth Bastos, a adesão ao projeto que será chamado de 

nacional-desenvolvimentismo, ou seja, “a vinculação do interesse nacional com o 

desenvolvimento, ativada pela vontade política concentrada ao Estado”11 teria que lidar 

com as empresas estrangeiras que já detinham o monopólio de setores estratégicos, como 

o Grupo Light, por exemplo. Controlar ou regular as atividades de empresas de capital 

estrangeiro como a Light, exigiria do Estado varguista uma disposição para conflito.  

Como apontou Ricardo Maranhão, o enfraquecimento em escala mundial e o 

declínio das grandes empresas de serviços públicos foi intenso após a Segunda Guerra 

Mundial, o que facilitou a intervenção crescente do Estado na área energética em escala 

 
8 SANTOS, João Marcelo Pereira dos. Os trabalhadores da Light São Paulo, 1900-1935. 2009. 253 p. Tese 

(doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciencias Humanas, Campinas, 

SP, p.52. 
9 GOMES, Ângela de Castro. Autoritarismo e corporativismo no Brasil: o legado de Vargas. In: BASTOS, 

Pedro Paulo Zahluth; FONSECA, Pedro Cezar Dutra. A Era Vargas: desenvolvimentismo, economia e 

sociedade. São Paulo, Unesp, 2012, p.73. 
10 ESPINA, Delia Beatriz. O papel das empresas multinacionais na industrialização periférica: um estudo 

da trajetória da IMB. Em SZMRECSÁNYI, Tamás J. M. K.; MARANHÃO, Ricardo F. A. (Orgs.) (1996) 

História de Empresas e Desenvolvimento Econômico. São Paulo: Hucitec/Fapesp/ABPHE, p. 342. 
11 BASTOS, Pedro Paulo Zahluth. A construção do Nacionalismo econômico de Vargas. In: BASTOS, 

Pedro Paulo Zahluth; FONSECA, Pedro Cezar Dutra. A Era Vargas: desenvolvimentismo, economia e 

sociedade. São Paulo, Unesp, 2012, p.255. 
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mundial.12 No Brasil, mesmo nesse período turbulento para essas empresas, a Light, assim 

como a Amforp (American and Foreign Power Co.) – empresa vinculada aos acionistas da 

norte-americana General Eletric – não tiveram uma queda no conjunto de investimentos, 

mas apenas uma reorientação, chegando até a “manter um patamar mínimo de produção de 

energia capaz de mantê-la dominante nos serviços de distribuição”.13 Dados apontam que 

a Light consolidou sua liderança no setor de energias no Brasil aumentando sua capacidade 

instalada para 980 MW em 1950, ou 52,1% do total do país.14 Entretanto, como aponta 

Maranhão, isso custou uma política de “abrasileiramento” da Light na década de 1950, por 

exemplo, especialmente na mudança de sedes da empresa para o Brasil15.  

Há um importante debate na história econômica e política sobre a questão do 

nacionalismo econômico de Vargas e, principalmente, sua relação com o capital privado 

ao longo da chamada Era Vargas.16 A Light and Power, era uma empresa estrangeira de 

capital canadense, mas segundo a nossa análise da Revista Light, manteve um esforço  de 

não se confrontar abertamente com esse nacionalismo de Vargas, argumentando que a 

empresa fazia obra boa para os interesses nacionais. As palavras de Barton, chefe do 

Departamento de Tração e Oficinas, também responsável pela Cidade Light, mostra o 

esforço da empresa em se alinhar com essa nova questão nacional: 

Construir no Brasil a maior e mais perfeita oficina da América do Sul, fazê-la 

produzir de modo a evitar a evasão do outro pela importação de artigos 

estrangeiros; dar trabalho aos brasileiros é ou não é servir ao progresso do Brasil, 

é ou não é fazer obra nacionalista?17 

 

Essa questão já estava em curso na Primeira República, desconstruindo a ideia de 

uma predominância do empresariado em relação ao Estado, ou em uma relação harmônica 

entre os dois. O empresariado já havia compreendido nesse período que o Estado deveria 

regular alguns aspectos do mercado, especialmente pela pressão pelo reconhecimento “de 

que a incerteza política gerada pelos confrontos entre capital e trabalho não deve interferir 

 
12 MARANHÃO, Ricardo. Estado e capital privado na eletrificação de São Paulo. Em SZMRECSÁNYI, 

Tamás J. M. K.; MARANHÃO, Ricardo F. A. (Orgs.) (1996) História de Empresas e Desenvolvimento 

Econômico. São Paulo: Hucitec/Fapesp/ABPHE, p.382. 
13 Idem, p.384 
14 CORRÊA, Maria Letícia. Light. (verbete). Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro da Primeira 

República (1889 - 1930). Rio de Janeiro: FGV, 2011. Disponível em: 

http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/LIGHT.pdf Acesso em: 27/01/2021. 
15 MARANHÃO, Ricardo. Estado e capital privado na eletrificação de São Paulo. op. cit., p.384 
16 BASTOS, Pedro Paulo Zahluth; FONSECA, Pedro Cezar Dutra. A Era Vargas: desenvolvimentismo, 

economia e sociedade. São Paulo, Unesp, 2012. 
17 Revista Light, 09/1932, p.11. 

http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/LIGHT.pdf
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na vida das cidades, sendo salutar a intervenção estatal em prol de uma harmonia possível 

e desejável”. 18 

Esse breve debate sobre as relações entre o Estado varguista e a Light é importante 

para compreender o papel que a Revista Light, com sua relevância comunicacional, tinha 

no posicionamento político da empresa. No cenário político na década de 1930, com a 

consolidação dos regimes de Estados centralizadores de caráter corporativista, o esforço 

do relacionamento da Light com o governo brasileiro deveria ser ainda mais cuidadoso. 

Entretanto, como aponta Bastos, a posição do Governo Vargas nos setores de base, como 

a energia, encontrou diferentes políticas que não recusavam de imediato o investimento de 

empresas estrangeiras. Como aponta o autor: 

Para um governo que se consolidou politicamente e se fortaleceu 

economicamente de maneira gradual, com idas e voltas, a opção estatal não 

podia ser inicial nos ramos básicos. Sobretudo onde já existissem filiais 

instaladas (como na energia elétrica), era natural que o governo Vargas 

primeiramente procurasse regular as atividades empresariais privadas de acordo 

com interesses definidos com nacionais pela política de Estado.19 

Essas regulações do Estado com a Light podem ser caracterizadas em dois 

momentos importantes: no Código de Águas de 1931 - promulgado na Constituição de 

1934 - e na imposição e fiscalização da legislação trabalhista. 

O Código de Águas apresentava, entre outros pontos, uma tentativa de restringir a 

concentração do setor energético com várias medidas, como revisão obrigatória dos 

contratos com as empresas privadas, transferindo para o Estado a autorização de novas 

concessões, medidas de controle da rentabilidade das empresas, além de criar uma 

fiscalização técnica e financeira mais rígida no setor. Assim como o Código de Águas, o 

decreto nº 23.501 de novembro de 1933, também demonstrava um ímpeto do Estado de 

limitar a autonomia e o lucro das empresas estrangeiras, com a proibição da cláusula-ouro. 

Consistia numa tentativa de congelamento das tarifas ao proibir que as empresas 

estrangeiras, como a Light, cobrassem metade dos valores das suas tarifas em ouro, assim 

não dependeriam da instabilidade da moeda brasileira.  

 
18 GOMES, Ângela de Castro. A República não-oligárquica e o liberalismo dos empresários. In SILVA, 

Sergio; SZMRECSÁNYI, Tamás J. M. K (org.). História econômica da Primeira República. 2º Ed. São 

Paulo: Hucitec, 2002, p.98. 
19 BASTOS, Pedro Paulo Zahluth.  A construção do Nacionalismo econômico de Vargas. In: BASTOS, 

Pedro Paulo Zahluth; FONSECA, Pedro Cezar Dutra. A Era Vargas: desenvolvimentismo, economia e 

sociedade. São Paulo, Unesp, 2012, p.259. 
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No que diz respeito às chamadas leis trabalhistas ou sociais, a visita de Vargas na 

inauguração da nova Usina das Lages, em 1936, a sua primeira como chefe da nação, 

apontam um distanciamento anterior. No discurso de Vargas, retratado pela Revista Light, 

o governo além de declarar  nunca ter feito favores à Light, compreendia que a empresa 

sempre obedeceu às leis brasileiras; reforçou ainda a importância das leis trabalhistas, 

mesmo sendo onerosas às empresas. Além disso, seu discurso apresentou-se como uma 

conciliação em relação aos anos anteriores, especialmente nas tensões durante o Governo 

Provisório: 

O Governo nunca fez favores à Light e só lhe impôs ônus e sacrifícios. Devo 

fazer esta justiça e aproveito a circunstância para dar o meu testemunho de que 

esta Companhia sempre obedeceu às leis brasileiras e jamais aproximou-se do 

Governo para pleitear favores ilícitos20 

Ainda afirmou que nunca esteve na sua agenda política um conflito com as 

empresas não nacionais e que as medidas governamentais não foram com a intenção de 

hostilizar o capital estrangeiro. Nesse sentido, em outros momentos do seu discurso, Vargas 

retornou várias vezes à ênfase que o Estado não buscou impor ou se sobrepor à autonomia 

da Light, apenas o cumprimento na proteção dos interesses nacionais.  

Como aponta Ângela de Castro Gomes, as reações às novas normas de 

sindicalização, com o decreto n° 19.770 de 1931, foram intensas tanto no meio operário, 

quanto no meio empresarial.21 Tudo indica que a Light, assim como o setor empresarial em 

geral, teve dificuldades em aceitar, assim como a maioria das empresas, as medidas 

trabalhistas nos primeiros anos do governo de Vargas: 

De 1931 a 1934, os empresários rejeitam sistematicamente o poder contratador 

e fiscalizador dos sindicatos operários. No caso da lei dos contratos coletivos de 

trabalho, já referida, rejeitam que as tabelas salariais possam ser negociadas no 

plano sindical e muito menos que tais ajustes possam valer para toda uma 

categoria profissional regional. A Federação das Indústrias do Estado de São 

Paulo (FIESP) afirma que "se é verdade que no regime individual o patrão pode 

explorar impunemente, é também verdade que no regime de imposição dos 

sindicatos o resultado será o oposto a este" (FIESP, 1931).22 

 

Os levantes grevistas no Rio de Janeiro em 1932 deixaram mais visíveis os 

incômodos que a Light tinha com os decretos trabalhistas do Governo Provisório. A opinião 

do José Eduardo Macedo Soares, fundador do Diário Carioca, crítico do Governo 

 
20 Revista Light, 01/1937, p.11. 
21 GOMES, Ângela de Castro. A invenção do trabalhismo. Editora FGV, 2005, p.163. 
22 PAOLI, Maria Celia. Trabalhadores e cidadania, experiência do mundo público na história do Brasil 

moderno. Estudos avançados, vol.3 no.7 São Paulo Sept./Dec. 1989, p.53. 
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Provisório e da organização tenentista Clube 3 de Outubro, apoiadora de Vargas, foi 

incisiva em relação às leis trabalhistas, consideradas uma das causas das greves dos 

operários da Light: 

A ação da polícia, dirigida pelo Sr. João Alberto, foi rápida e eficaz. Foi o 

primeiro serviço sério que esse oficial prestou ao país depois da Revolução, mas 

poderá prestar outros e mais eminentes com a energia, vigilância e tato que agora 

revelou. 

Por outro lado, esperamos sem confiar, que o Governo Provisório modifique no 

sentido da prudência, com orientação mais clara e definida sua política de ação 

econômica. Um país nas condições do nosso pode aperfeiçoar todas as suas 

instituições legais, especialmente no sentido da justiça social, satisfazendo as 

mais modernas aspirações populares, dentro da harmonia de concessões mútuas, 

mas no sentido estrito da ordem e da disciplina em todas as classes da 

sociedade.23 

O texto foi reproduzido na íntegra na Revista Light, o que expressa também a 

perspectiva da empresa. O jornal Correio da Manhã também teceu críticas ao Governo 

Provisório, especialmente à imposição das leis trabalhistas, consideradas um erro infeliz 

do Ministério do Trabalho, mais especificamente na figura do ministro Lindolfo Collor: 

O próprio operariado sentiu o alcance de um gesto que lhe diminuía a 

possibilidade de reivindicações justas e compatíveis com o programa 

revolucionário. No seio da classe ecoou tristemente o gesto que a reduziria ao 

constrangimento de humilde pedinte, quando tomasse a iniciativa de pleitear 

direitos que um governo de reconstrução nacional de modo algum negaria. E 

ouviu-se o clamor surdo de milhares de indivíduos que já se consideravam 

irremediavelmente sacrificados. 24 

Segundo a opinião do jornal, da Revista Light e, claramente, da empresa, as greves 

só foram possíveis de acontecerem graças aos elementos subversivos, mais a 

implementação e a condução das questões sociais e as medidas trabalhistas do Governo 

Provisório. Para a Revista Light, somente a ação da polícia e dos operários que não 

aderiram à greve foi responsável pelo fracasso dos movimentos grevistas.  

É a partir desse período, especialmente na administração do novo ministro do 

trabalho, Salgado Filho, em abril de 1934, que era até aquele momento encarregado da 

quarta Delegacia Auxiliar, responsável na investigação dos crimes relativos à ordem 

política e social, que muitas leis relacionadas ao trabalho foram promulgadas, inclusive na 

criação dos mecanismos institucionais como as Comissões e Juntas de Conciliação. É 

considerado um período fundamental na consolidação do Ministério do Trabalho como 

mediador dos conflitos entre o trabalho e o capital. 25 É também nesse período que a Light 

 
23 Revista Light, 05/1932, p.45. 
24 Revista Light, 05/1932, p.35. 
25 GOMES, Ângela de Castro. A invenção do trabalhismo. Editora FGV, 2005, p.164. 



20 
 

passa a receber o Conselho Nacional do Trabalho, que eram inspetorias de fiscalização 

vinculadas ao Ministério do Trabalho. Os membros desse Conselho tinham como objetivo 

assegurar a efetivação das leis trabalhistas; os fiscais que visitavam as empresas tinham 

amplos poderes e autonomia para intimar e multar. Também por esse motivo a reação dos 

empresários foi de fato muito grande.26  

A presença dos fiscais ou das decisões do Conselho Nacional do Trabalho geraram 

uma série de conflitos com a Light, como no caso do motorneiro José Augusto Lopes. 

Demitido pela sexta vez por indisciplina e pelo excesso de faltas, segundo o Diário 

Carioca, o operário que trabalhava na empresa desde 1908, recorreu junto ao Conselho 

Nacional do Trabalho com um pedido de incapacidade para o exercício permanente do 

trabalho e teve que ser readmitido por decisão do Conselho. O jornal, na assinatura de seu 

fundador, responsabilizava as reformas sociais por tal entrave, especialmente a questão 

sindical, tida como socialista: 

O sindicalismo do Estado, que é a flor do socialismo moderno, se é um sistema 

para assegurar os direitos bem definidos da sociedade, resolvendo os problemas 

das classes, com justiça e generosidade, não é, nem pode ser, um método de 

indisciplina, de afronta e desordem. Cada indivíduo deve ter o seu direito 

definido na sociedade e esta precisa dispor de órgãos que façam com presteza e 

segurança, justiça aos membros mais desprotegidos. Essa é a parte moral do 

problema sindical que não pode confundir com achincalhe ou denegação de 

autoridade.27 

A Light contava com um setor jurídico especial voltado para a legislação social da 

Secretaria Legal da Light. Dois nomes importantes desse departamento, que 

acompanhavam as visitas do Conselho Nacional de Trabalho, são Alcebiades Delamares - 

professor de Direito Administrativo da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio, 

nacionalista e conhecido na imprensa por ser um integralista convicto – e Antonio Gallotti. 

Este último era conhecido pela proximidade ao movimento fascista brasileiro, assumindo 

um dos postos de direção da AIB (Ação Integralista Brasileira), responsável pela área de 

relações internacionais. Gallotti chegaria até mesmo a assumir a presidência da Light em 

1955, mas na década de 1930, especialmente até 1938 quando se afastaria da AIB, teve 

forte atuação no integralismo, chegando a ser em 1934 um dos “professores dos cursos de 

 
26 GOMES, Ângela de Castro. A invenção do trabalhismo. Editora FGV, 2005p.165. 
27 Diário Carioca, 1 de julho de 1931., n.923. 
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doutrina integralista, inaugurados pelo departamento de doutrina da província da 

Guanabara.”28 

Chamado de “uma ação nefasta de dois chefes integralistas contra um trabalhador 

negro”, o jornal A Manhã 29 expôs mais um confronto entre a Light e o CNT. Segundo o 

jornal, o operário João Rolino Xavier havia sido demitido injustamente em 1933 por “um 

simples capricho”, mas ao recorrer junto ao CNT, a Light foi condenada a reintegrar o 

operário e ainda pagar os salários em falta. A Light com o auxílio dos “integralistas 

Delamares e Antonio Gallotti, conhecidos autores intelectuais de odiosos achincalhes aos 

negros e ao operário brasileiro” teria conseguido arrastar o processo e impedir o pagamento 

ao operário.30 

Em agosto de 1935, a Light teve um ônibus penhorado pelo Departamento Nacional 

do Trabalho, por uma série de multas não pagas por infrações nas questões do trabalho. O 

caso foi considerado um ato de rebeldia e insubordinação da poderosa empresa com as leis 

sociais e com o sofrimento dos operários brasileiros, afinal: 

O trabalhador da Light sofre toda sorte de coações e constrangimentos, com seus 

direitos assegurados em lei, sacrificados pela prepotência da poderosa 

companhia canadense. Rebelde a todas as obrigações que a legislação social 

impõe, a Light julga-se dona do Brasil, arrogando-se o direito de fazer o que 

entende. O Departamento de Legislação Social chega ao ponto de tomar 

resoluções que colidem com todas as normas estabelecidas pelo governo.31 

Entretanto, embora existisse, mais especificamente nos primeiros anos do Governo 

Provisório, uma relação institucional muitas vezes conflituosa  entre o Estado varguista e 

a Light, ambos poderiam estar mais alinhados, mesmo que indiretamente, em relação à 

valorização do trabalho como elemento moral, na construção ideológica da harmonização 

das classes sociais e no combate às ideias tidas como subversivas. Esse alinhamento ficou 

mais compreensível quando analisamos a Revista Light; no modo como o periódico 

arquitetou suas escolhas, cada vez mais semelhantes ao corporativismo do Estado 

autoritário.  

 
28 Disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/gallotti-antonio Acesso 

em: 15/01/2021. 
29 Foi um jornal carioca fundado em 1925 por Mario Rodrigues e encerrado em dezembro de 1929, 

possivelmente por ter sofrido pressões por conta da sua forte oposição à frente oligárquica de Júlio Prestes 

em 1929. Foi refundado em abril 1935 por Pedro Motta Lima, considerado um jornal comunista e porta-voz 

a ANL (Aliança Nacional Libertadora); sua duração além de curta – foi fechado em novembro do mesmo 

ano – não tinha nada em comum com A Manhã de Mario Rodrigues. Ver BRASIL, Bruno, A Manhã, 

julho/2014. Disponível em https://bndigital.bn.gov.br/artigos/a-manha/ Acesso em: 18/01/2021. 
30 A Manhã, 02/07/1935. 
31 Diário Carioca, 07/08/1935. 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/gallotti-antonio
https://bndigital.bn.gov.br/artigos/a-manha/
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Um fato emblemático desse possível estreitamento foi o caso do superintendente 

assistente-geral Alfred Hutt. Presente na Revista Light como um bom chefe e entusiasta 

dos esportes, sendo também presidente de honra da Biblioteca Circulante da Light, o 

britânico também era o segundo principal agente do SIS (Secret Intelligence Service), 

sendo o primeiro o embaixador britânico Hugh Gurney. Hutt seria o contato direto de 

Johann Heinrich, conhecido como Johnny, que veio ao Brasil junto com Luis Carlos 

Prestes, Olga Benário e outros membros da Internacional Comunista. Johnny, que na 

verdade também era agente infiltrado da SIS, teve um papel importante ao delatar as 

intenções dos levantes comunistas de 1935. Alfred Hutt seria o responsável por receber as 

informações de Johnny e repassar para o embaixador britânico.32 Segundo R. S. Rose e 

Gordon Scott, Alfred Hutt teve um papel fundamental na comunicação com a embaixada 

britânica e até diretamente com Londres, para desarticular e denunciar as aspirações 

daquilo que viria a ser chamado de Intentona Comunista. A comunidade de inteligência 

britânica filtrava e repassava informações valiosas para o Ministério das Relações 

Exteriores do Brasil.33 

Como apontou José Antonio Segatto, ao estudar os conflitos dos operários da Light 

de São Paulo na Primeira República, na década de 1930, com a presença do Estado com as 

leis e decretos na regulamentação das relações de trabalho, empresas como a Light usavam 

muitos desses meios de regulamentação a seu favor, o que não quer dizer que deixassem 

de utilizar “aqueles mecanismos repressivos, manipulatórios e de controle das 

organizações, movimentos, mobilizações ou quaisquer outros meios utilizados pelos 

trabalhadores contra a opressão e a exploração”. 34 

É nesse sentido que a Light parece ter se aproveitado de alguns aspectos do Estado 

varguista; afinal, ambos aspiravam a harmonia entre as classes sociais e a idealização do 

trabalhador nacional. Foi no combate às tentativas de greves, na valorização da disciplina 

e do trabalho coletivo, na defesa da solidariedade interclassista, na aproximação com o 

Centro Militar de Educação Física, no movimento escotista, na formação educacional do 

 
32 COSTA, Homero de Oliveira. A insurreição Comunista de 1935: Natal - O Primeiro Ato da Tragédia. 

São Paulo: Ensaio, 1995, p.31. 
33 ROSE, R. S; GORDON D., Scott. Johnny: a vida do espião que delatou a rebelião comunista de 1935. 

Rio de Janeiro: Record, 2010, p.270. 
34 SEGATTO, José Antônio. Relações e Conflitos de trabalho na Light de São Paulo. In História de 

Empresas e Desenvolvimento Econômico. 2ª ed. revista. São Paulo: Abphe / Hucitec / EDUSP / Imprensa 

Oficial, 2002, p.220. 
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jovem operário, todos muito articulados e desenvolvidos na Revista Light, que a empresa 

se empenhou em anular e dissuadir os trabalhadores do embate social.  

Se na questão econômica e nas medidas trabalhistas, o ambiente se dava no campo 

de disputas públicas e jurídicas, na construção do arquétipo do bom trabalhador os 

objetivos eram mais concomitantes, como acompanharemos na dissertação. Essa relação 

era complexa, se alterou ao longo da década de 1930 e dependia dos acontecimentos e das 

movimentações do governo brasileiro.  

No primeiro capítulo, A Light e a sua revista, pretendemos fazer um breve debate 

sobre a utilização de uma revista empresarial como fonte histórica. Também buscaremos 

apresentar a estrutura da Revista Light: organização das seções, corpo editorial, capas, 

autores e as suas principais temáticas, sempre considerando que o periódico era destinado 

aos trabalhadores da empresa e seus familiares.  

No segundo capítulo, O corporativismo e a Revista Light, apresentamos um 

pequeno debate teórico sobre o conceito de corporativismo, bem como uma análise da sua 

importância para compreender os elementos discursivos da Revista Light na harmonização 

dos conflitos, especialmente em relação às ameaças grevistas e ao comunismo. Esse 

capítulo também analisa artigos e discursos de alguns intelectuais, membros da Igreja e do 

exército presentes com frequência nas páginas do periódico.  

No terceiro capítulo, A Light e seu “empreendimento social”, pretendemos 

compreender a relevância dos departamentos sociais e centros de formação, importantes no 

processo discursivo de construção do operário da Light. A proposta passa em analisar como 

a Light e seu periódico buscaram através da educação técnica, da educação física, do 

esporte e do escotismo, imprimir aspectos estruturais na formação do operário harmônico, 

militarizado e submisso às vontades da empresa. 

Este trabalho se propõe a analisar a Revista Light como um canal de comunicação 

voltado a dirigir e controlar o comportamento operário. Neste sentido, é importante analisar 

quais são suas perspectivas ideológicas e também seus objetivos.   
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1. A LIGHT E SUA REVISTA 

 

1.1 A revista como fonte histórica 

Pensar os trabalhadores na década de 1930 nos leva a um conjunto de perspectivas 

metodológicas e possibilidades de fonte. Buscou-se, a partir da tradição britânica marxista 

e das obras de E. Thompson na década de 1960, os conceitos de experiência e cultura na 

compreensão da história social do trabalho; além do movimento operário, criar métodos de 

pesquisa para acessar as experiências das pessoas comuns. Comumente, as fontes giram 

em torno das produções e experiências dos próprios trabalhadores: dos sindicatos, partidos, 

associações, imprensa operária, trajetórias individuais e biografias. Em nosso caso, a 

presente pesquisa caminha em outro sentido; compreender o repertório discursivo na 

imprensa burguesa pensada e voltada para os trabalhadores, para entendê-los e alcançá-los 

por meio daqueles que querem convencê-los, seus opositores de classe: o empresariado. 

Olhar os trabalhadores pelos empresários, aqueles que detém os espaços de produção 

econômica e comunicacional dominantes, especialmente um periódico que durou doze 

anos, como a Revista Light, requer uma série de cuidados para justamente não se 

contaminar com a linguagem normativa produzida pelo capital. 

Algumas reflexões sobre a imprensa e os periódicos como fontes históricas são 

necessárias. Como apontam as historiadoras Heloisa de Faria Cruz e Maria do Rosário, a 

revista ou o jornal – como forma – não nasceram prontos e definidos, mas são resultados 

de experimentações sociais e históricas 35. No caso do Brasil, os periódicos, em especial as 

revistas ilustradas, estão associados ao processo de urbanização. Com o crescimento das 

cidades entre o final do século XIX e fortemente no começo do século XX, a imprensa se 

fortalece nesse contexto cultural burguês também em uma disputa pelo espaço público. 36 

É nesse cenário que novas temáticas e atores sociais se fizeram presentes como autores e 

articuladores na diversificação e difusão dos periódicos.37 A própria imprensa se constitui 

com uma linguagem própria, que ocupa um determinado lugar social, que é indissociável 

da classe daqueles que a produzem. Por isso é impossível compreender a imprensa e sua 

 
35 CRUZ, Heloisa de Faria; PEIXOTO, Maria do Rosário da Cunha. Na oficina do historiador: conversas 

sobre história e imprensa. Projeto História, São Paulo, n.35, dez. 2007, p. 259. 
36 7 CRUZ, Heloisa de Faria. São Paulo em Papel e Tinta: periodismo e vida urbana 1890-1915. São Paulo: 

EDUC/FAPESP/Arquivo do Estado, 2000, p.82  
37 CRUZ, Heloisa de Faria. São Paulo em Papel e Tinta: periodismo e vida urbana 1890-1915. São Paulo: 

EDUC/FAPESP/Arquivo do Estado, 2000, p.82 
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historicidade nesse contexto, sem levar em consideração as relações do poder da burguesia 

com os processos de lutas por hegemonia do capitalismo.38  

Como apontou Raymond Willians, os meios de comunicação não são apenas formas 

socialmente produzidas e reproduzidas, mas são principalmente meios de produção; nesse 

sentido, a comunicação e suas materialidades são resultado do trabalho humano 

diretamente relacionado a uma organização histórica determinada pelas relações produtivas 

e sociais.39 A imprensa não está dissociada do lugar social em que ela se produz e muito 

menos da sua temporalidade, afinal, se não nos atentarmos para o ambiente das 

movimentações políticas, das relações sociais e educacionais, ela será simplificadamente 

entendida “meramente como uma fase na história da imprensa, do século dezenove ao 

vinte, determinada retrospectivamente por si mesma, pelas definições daquilo que a 

imprensa se tornou.” 40  

Outro ponto, já mais assimilado e comum nas análises de periódicos, é o necessário 

cuidado para não se embaraçar e se perder no próprio discurso do periódico-objeto 

analisado; compreendê-lo como um documento que é produzido de um lugar social, sendo 

articulado e engendrado com uma determinada intencionalidade. 41 O periódico seleciona, 

ordena, organiza, hierarquiza, estrutura sua narrativa com imagens, charges, textos, capas, 

propagandas, de acordo com daquilo que ele considera digno de ser mostrado para o 

público.42  

Quando o periódico analisado é vinculado a uma empresa de capital privado, como 

a Light, alguns pontos precisam estar claros inicialmente: a Revista Light, como veremos, 

é uma criação do Departamento de Publicidade e Propaganda da empresa, por isso 

representa as estratégias da própria Light; a Companhia apresenta, por meio do periódico, 

sua compreensão ideal de trabalho e de sociedade baseada na sua experiência de classe 

dominante. O periódico se utilizou de várias estratégias comunicacionais e modos de 

linguagem para se aproximar dos seus trabalhadores; nesse sentido, para entender seus 

propósitos, é fundamental analisar a estrutura e organização da revista. Como aponta Ana 

 
38 CRUZ, Heloisa de Faria; PEIXOTO, Maria do Rosário da Cunha. Na oficina do historiador: conversas 

sobre história e imprensa. Projeto História, São Paulo, n.35,, dez. 2007, p. 257. 
39 WILLIAMS, Raymond. Cultura e Materialismo. São Paulo: Editora UNESP, 2011, p.69-70. 
40 WILLIANS, Raymond, A imprensa e a cultura popular: uma perspectiva histórica, Ricardo B. Iannuzzi 

(Tradução), Projeto História, São Paulo, n.35, dez. 2007, p.15 
41  CRUZ, Heloisa de Faria. São Paulo em Papel e Tinta: periodismo e vida urbana 1890-1915. São Paulo: 

EDUC/FAPESP/Arquivo do Estado, 2000, p.258. 
42 LUCA, Tânia Regina. História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, Carla Bassanezi (Org.). 

Fontes históricas. São Paulo: Contexto, 2005. p.139. 
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Luiza Martins, uma das primeiras tarefas do historiador que utiliza do periódico como fonte 

histórica, é determinar sua tipologia, ou seja, “é definir a segmentação que a norteia, 

procurando inferir o público para o qual se dirige, identificando interesses, valores e 

técnicas de cooptação de mercado” 43. Portanto, é necessário propor alguns procedimentos 

metodológicos: identificação do periódico, seus projetos gráficos, a hierarquia dos temas e 

abordagens, os autores, o alcance dos leitores, a iconografia, entre tantas possibilidades que 

possam ir além de uma análise formal. 

Outro elemento importante é entender a revista como gênero da imprensa periódica 

que detém suas peculiaridades. A revista implicaria numa possibilidade maior em alcançar 

o público não letrado e não acostumado com os jornais, além de abarcar uma variedade de 

assuntos, ou seja, de tudo um pouco. A diversidade de temas abordados em um mesmo 

número, que poderia variar desde ficção – poesia, contos, trechos de romances - humor, 

política, comportamento, temas cotidianos, além de uma aparência mais lúdica e menos 

técnica, as colocariam disponíveis a novos públicos.44 O seu tipo de papel, as cores, as 

imagens, as seções e o tamanho, imprime um aspecto de engajamento visando atingir não 

apenas o leitor de artigos e matérias textuais. Como aponta Tania Regina de Luca, os 

aspectos que envolvem a materialidade do objeto nada tem de natural; as condições 

técnicas e as escolhas de produção do periódico são intencionais e remetem às funções 

sociais desse impresso. 45 As revistas, especialmente, nas primeiras décadas do século XX, 

passavam por um processo de avanço gráfico que as colocava em outro patamar 

comunicativo. Privilegiada em relação ao jornal, as revistas utilizavam recursos visuais 

gráficos ultramodernos, favorecidas pela periodização espaçada, o que contribuía para um 

acabamento gráfico mais aperfeiçoado e completo. 46 Associada a essas novidades técnicas 

e de linguagem, as revistas ganham um lugar importante também para compreender os 

aspectos de organização da história social do trabalho. 

No caso da Revista Light, é importantíssimo ressaltar que ela era destinada 

totalmente aos trabalhadores da empresa, distribuída gratuitamente a eles, o que 

 
43 MARTINS, Ana Luiza. Da fantasia à história: folheando páginas revisteiras. Revista Nera, Unesp, v. 22, 

p. 59-79, 2003. p.62-63. 
44 CRUZ, Heloisa de Faria. São Paulo em Papel e Tinta: periodismo e vida urbana 1890-1915. São Paulo: 

EDUC/FAPESP/Arquivo do Estado, 2000, p.106. 
45 LUCA, Tânia Regina. História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, Carla Bassanezi (Org.). 

Fontes históricas. São Paulo: Contexto, 2005, p.132. 
46 MARTINS, Ana Luiza. Da fantasia à história: folheando páginas revisteiras. Revista Nera, Unesp, v. 22, 

2003, p.70. 
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potencializaria a facilidade do acesso. Nesse sentido, a linguagem fotográfica, já comum 

nos periódicos brasileiros nos primeiros anos do século XX, não só colocaram os periódicos 

como sólidos meios de imprensa, mas transpuseram a linguagem escrita e atingiram 

também o público analfabeto. Junto com as ilustrações, fotografias, um maior tempo para 

a qualidade gráfica, as revistas passaram a ser consideradas mais atrativas ao público não 

afeito à leitura dos jornais diários. Por isso, as ilustrações e os ilustradores passam a ter um 

papel significativo nesse período em que as revistas ganharam uma repercussão maior, 

afinal, “atestavam a importância da imagem no circuito da imprensa, imagem cuja função 

não era mais a de complementar o texto, mas transformar a criação gráfica em texto”. 47  

As ilustrações e as fotografias, comuns nos periódicos e vastamente utilizadas pela 

Revista Light, merecem uma breve reflexão metodológica. Com demonstrou Peter Burke, 

as fotografias por um largo tempo, foram aproveitadas somente como um anexo das 

conclusões textuais do historiador, apenas como uma ilustração para as pesquisas já 

concluída por outros meios.48 Além disso, as imagens foram normalmente utilizadas pelos 

jornais como uma comprovação, uma evidência em si, o que determinaria uma 

autenticidade natural do acontecimento retratado.49 Por isso, em um primeiro momento, é 

necessário refletir sobre a objetividade da imagem. Como aponta Boris Kossoy, toda 

fotografia produzida no passado carrega uma certa intencionalidade; seu autor fez escolhas, 

desejou retratar determinados personagens, aspectos da modernidade, ângulos da cidade, 

ou seja, as fotografias como documento sempre representarão um meio de informação e 

conhecimento.50 Além do desígnio impresso na fotografia pelo autor, ela também deve ser 

considerada um produto cultural, fruto de um trabalho social. Como aponta Ana Maud, não 

seria exagero afirmar que até 1950, os meios técnicos da produção das fotografias estavam 

sob o controle da classe dominante ou frações dessa.51 Com base nisso, é possível afirmar 

que a produção fotográfica, nos meios impressos, poderiam objetivar um mundo idealizado 

de representações do imaginário burguês; uma produção de sentidos que procurariam 

imprimir uma homogeneidade simbólica por meio também da imagem.52 O papel da 

 
47 MARTINS, Ana Luiza. Da fantasia à história: folheando páginas revisteiras. Revista Nera, Unesp, v. 22, 

p. 59-79, 2003, p.70 
48 BURKE, Peter. Testemunha ocular: história e imagem. São Paulo: Edusc-Bauru, 2004, p.12. 
49 Idem, p. 26 
50 KOSSOY, Boris, Fotografia e história. 2ª ed. São Paulo: Ateliê Editorial, 5ª edição, 2018, p.51 
51 MAUAD, A. M. Na mira do olhar: um exercício de análise da fotografia nas revistas ilustradas cariocas, 

na primeira metade do século XX. Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material, [S. l.], v. 13, n. 1, 

p. 133-174, 2005, p.141. 
52 Idem, p.151. 
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fotografia pode ser considerado central, afinal, ela pode contribuir para a introdução e 

solidificação de “novos comportamentos e representações da classe que possui o controle 

de tais meios, e, por outro, atuar como eficiente meio de controle social através da educação 

do olhar.”.53 Ainda segundo Maud, são três objetos dentro da coleção fotográfica de uma 

revista, que fornecem a dimensão, moldam o gosto do leitor e educam o seu olhar: objetos 

pessoais (a representação do indivíduo e seu estilo de vida – classe social),  interiores 

(paisagem retratada – privada ou pública) e exteriores (o meio retratado, o que pode, 

quando significar pessoas, demonstrar o padrão social em que elas estão inseridas).54 

Na Revista Light, como analisaremos a seguir, as fotografias possuem um papel 

central para retratar festividades, a representação do progresso e da modernidade conduzida 

pela empresa, os retratos e homenagens aos trabalhadores, além da idealização do 

comportamento e harmonia entre as classes sociais. Como aponta Ana Luiza Martins: 

A categoria fotográfica, até então indefinida, assumiu foros profissionais, 

encontrando no periodismo o espaço adequado de colocação. Não só para 

reproduzir a personalidade do momento na capa das revistas de sucesso, mas 

para flagrar os instantâneos urbanos que expunham novos hábitos e 

sociabilidades em meio a tantas transformações, veiculando a modernidade que 

se procurava imprimir nos espaços da cidade.55 

 

Em sua edição comemorativa de dez anos de existência, de maio de 1938, a Revista 

Light dedica algumas de suas páginas aos fotógrafos do Rio de Janeiro que seriam, segundo 

a revista chamados de “dedicados auxiliares”, que atendem de imediato o serviço e estão 

dispostos até mesmo em oferecer a própria vida para fotografar a verdade da cidade para o 

periódico, como no caso de um fotógrafo após um serviço em Bangu no Rio de Janeiro: 

Chegou muito espantado, com ar de quem havia passado por um grande susto e 

nos revelou as peripécias de sua excursão. 

Desembarcou na estação de Bangu numa noite muito escura; andou um bom 

pedaço a pé até chegar à rua onde deveria operar. A rua, sem iluminação e 

bastante deserta, tinha raras edificações. Seguia o artista o seu caminho, quando 

próximo a uma moita de capim, surgiu inesperadamente um sujeito alto, 

reforçado de um revólver em punho, que lhe exigiu o dinheiro que possuía, 

tentando ainda arrebatar-lhe a máquina.  

O fotografo apesar de estar com o cabelo bastante arrepiado, retratou-se 

conseguindo salvar a pele e a máquina.56 

 

Por fim, umas das maiores dificuldades é acessar o público; encontrar os 

significados efetivos ou as várias interpretações feitas pelos leitores. A linguagem impressa 

 
53 Idem, p.144. 
54 Idem, p.163. 
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nos periódicos ao espalhar-se perde seu significado originário; as notícias, charges, 

imagens, suas hierarquias e ordens podem ser interpretadas, não lidas, negadas, aceitas das 

mais diferentes formas, ou seja, os discursos adquirem muitas formas não apenas por quem 

produz, mas também para quem lê. Identificar o leitor e suas impressões é um desafio que 

não nos propomos aqui. Entretanto, algumas pistas podem ser expostas pelo próprio 

periódico: a ênfase em um determinado tema ou em um determinado acontecimento; 

retratar uma classe ou grupo social mais do que outro; o destaque anunciado do 

acontecimento; além da própria estrutura do periódico e sua produção gráfica.  

É importante ressaltar que o leitor não está imóvel e pronto para ser moldado ou 

domesticado, mas também será ele que construirá indiretamente as escolhas dos editores. 

Como aponta Heloísa Fria Cruz e Maria do Rosário Peixoto: 

Este diálogo ocorre num campo de pressões recíprocas: no mesmo movimento, 

a imprensa busca conformar e em aparente contradição, perscrutar interesses e 

perspectivas do público leitor. Este por sua vez constitui uma das pressões 

constantes a que está sujeito qualquer publicação e que, portanto, incide sobre 

seu projeto editorial.57 

 

A Revista Light, objeto e fonte primária dessa pesquisa, é primordial para 

compreender os modos e meios de articulação da empresa no esforço de atingir e persuadir 

seus trabalhadores na década de 1930. A união entre a imprensa periódica, as imagens e, 

especialmente, as fotografias foram fundamentais para colocá-la disponível a um público 

muito mais abrangente, pouco habituado aos jornais diários. 

 

1.2 A Revista Light – “Caro colega, essa Revista é sua!” 

 

Aos Companheiros de trabalho da Light! 

Não se estima o que se não conhece: precisamos, pois, conhecermo-nos melhor 

uns aos outros para que nos possamos apreciar mutuamente e os laços de 

fraternidade forem uma grande família todos os que trabalham na Light. 

Para que cada um de nós possa bem sentir o valor do seu trabalho, parcela 

importante da cooperação geral para a boa marcha dos serviços da Companhia, 

indispensável se torna o conhecimento de todos eles e do objetivo superior desse 

grande esforço comum.58 

 
57 CRUZ, Heloisa de Faria; PEIXOTO, Maria do Rosário da Cunha. Na oficina do historiador: conversas 
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58 Revista Light, 01/1938, p.2. 
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A Revista, com o seu primeiro editorial “Caro colega, essa revista é sua!”, apresenta 

de forma objetiva suas intenções. Ela foi criada com a proposta, abertamente exposta, de 

aproximação entre os vários trabalhadores da Light; a formação de uma grande família 

solidária, cooperativa e fraternal, sem qualquer tipo de desvio ao desenvolvimento da 

empresa. A valorização do trabalho como um senso moral que uniria todos os 

trabalhadores. 

O seu primeiro número contou com uma tiragem inicial de 4.500 exemplares, mas 

rapidamente já conseguia atender não apenas todos os seus trabalhadores, mas 

especialmente, cópias para seus familiares. Os jornais relatam que ela produzia algo em 

torno de 45.000 exemplares no final da década de 1930. Estampava em seus números com 

muito orgulho que era uma criação “dos empregados para os empregados da Light”, 

discurso que fez parte da sua estratégia de aproximação entre os operários e chefes, além 

da consolidação do imaginário de um espaço coletivo comum. 

A Revista Light ou apenas “A Light”, como ela era chamada por outros meios da 

imprensa do período, existiu durante 12 anos ininterruptos (1928-1940), de periodicidade 

mensal, com um breve retorno entre 1950 e 1953, com apenas duas edições por ano. Além 

de retratar o desenvolvimento técnico dos produtos e das obras de grandes proporções na 

vida urbana de cidades como o Rio de Janeiro e São Paulo, a Revista mais se dedicou a 

tratar outras abordagens voltadas ao contexto social, inclusive sobre os hábitos 

comportamentais e a postura dos seus trabalhadores. Temas como festas – carnaval, 

encontros das famílias, piqueniques na Cidade Light, premiações e despedidas de 

trabalhadores que se aposentavam –, práticas esportivas das mais variadas modalidades, a 

Escola Técnica da Light, o Centro de Escotismo, as visitas de autoridades dos mais 

diferentes postos do Estado – de vereadores, ministros, autoridades religiosas ao presidente 

– contos literários de autores nacionais e estrangeiros, orientações e cursos para as leitoras, 

artigos de intelectuais e nomes importantes do jornalismo do período, trechos de jornais ou 

demais periódicos que comentavam sobre a Light, e especialmente, os próprios 

trabalhadores em relatos, estes frequentemente retratados junto com as outras temáticas 

citadas. 

A Revista Light foi criada e editada pelo Departamento de Publicidade e 

Propaganda da empresa, que segundo seu sub-chefe Annibal Bomfim, em 1936 contava 
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com 24 trabalhadores, com 3.500 ligações de chamadas telefônicas em média mensais. Ela 

foi dirigida durante a maior parte de sua existência pelo jornalista estadunidense Frederic 

Charles Scoville, formado em jornalismo na Universidade de Wisconsin, que possuía um 

certo destaque na área de propaganda e em jornais nos EUA. Ele tinha chegado ao Brasil 

em 1927, justamente para fundar um Departamento de Publicidade na Light. Segundo o 

jornal O Imparcial, a chegada de Scoville revolucionou o sistema de propaganda e 

imprensa no Brasil, já que ele “iniciou um sutil trabalho educativo”. 59 O jornalista 

estadunidense também teria se destacado por trazer a técnica da propaganda no contexto 

da imprensa brasileira, mas sempre, segundo o jornal O Imparcial, com a preocupação de 

preservar os valores nacionais na formulação da Revista Light, já que o Departamento de 

Publicidade e Propaganda da Light “tomou logo diretrizes completamente exatas, de 

acordo com a psicologia do brasileiro, revelando um conhecimento absoluto do nosso meio, 

das nossas tendências coletivas”. 60 

Em um artigo assinado por Scoville, de 1936, para a Revista Light, com o título 

“Desvendando segredos profissionais ou confissões de um diretor de publicidade”, o chefe 

do departamento descreve o papel da publicidade no jornalismo para atrair a atenção do 

seu público. Segundo Scoville, mais do que chamar a atenção dos leitores, era necessário 

ter uma argumentação eficiente, despertar a curiosidade para praticar a persuasão e o 

convencimento do leitor: 

 Trata-se não mais de despertar a atenção e de fixa-la sobre um determinado 

ponto, mas de elaborar uma argumentação eficiente, para convencer o público 

da verdade do que lhe afirma e da utilidade que lhe pode advir em atender aos 

conselhos que lhes são dados. É preciso mostrar ao público que a linha de ação 

a ele sugerida deve ser seguida pela forma recomendada.61 

 

Essa interlocução entre publicidade – como estratégia de convencimento – e a 

prática do jornalismo tido como imparcial e neutro, são elementos objetivos presentes no 

artigo de Scoville e no desenvolvimento dos números da revista. O técnico de publicidade 

além de lógico, também deveria ter “aptidões de um psicólogo, porque de outro modo não 

conseguirá influenciar a parte do público que espera convencer.” 62 É importante destacar 

a relevância e a centralidade dada ao objetivo de atingir as subjetividades dos leitores, no 

caso os trabalhadores da empresa. Como afirma Claudia Rabechi, a perspectiva das 

 
59 O imparcial 11/07/1935, p.3.  
60 O imparcial, 28/05/1936, p.29. 
61 Revista Light, 01/1936, p.25. 
62 Revista Light, 01/1936, p.25. 
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relações humanas, mais difundida e debatida a partir da década de 1940, levava em 

consideração que os trabalhadores deveriam ser compreendidos não somente nas suas 

questões materiais, mas nos seus sentidos, com necessidades psicológicas e sociais muito 

além do recebimento salarial ou das gratificações financeiras.63 A Revista Light, na 

compreensão do seu editor e diretor responsável, já perseguia e cumpria esses objetivos 

com bastante eficiência. 

A Revista também foi editada e dirigida por Álvaro Guanabara, filho do prestigiado 

jornalista Alcindo Guanabara, durante os primeiros oito anos. Nas palavras do próprio 

Guanabara, a Revista Light teria sempre buscado a imparcialidade e o desinteresse com as 

vontades e vaidades da empresa, além da construção do espírito de união, afinal, “onde ele 

existiu cessam as lutas e tudo se conquista suavemente, sem atritos, pela justa conciliação 

dos interesses”64. Outra presença fundamental foi o sub-chefe Annibal Bomfim, um nome 

importante no Instituto de Organização Racional do Trabalho, o IDORT65, e na introdução 

das bases da racionalização do trabalho no Brasil, especialmente na década de 1950. 

Bomfim, que viria a publicar um livro com Azevedo Amaral, intelectual importante do 

período, em 1936, chamado “Publicidade Comercial”, já tinha uma trajetória no jornalismo 

antes de entrar no Departamento de Publicidade e Propaganda da Light em 1927; passou 

parte da sua formação na Europa e foi correspondente do jornal “A Noite” em Nova York. 

Outra figura importante que se destacou após assumir o lugar de Álvaro Guanabara em 

1935 – afastado por motivos de saúde – foi Terra de Senna, pseudônimo do jornalista, 

dramaturgo, poeta, humorista e escritor Lauro Pereira de Nunes. Outros nomes como 

Henrique Pongetti, José Muniz de Albuquerque, Paulo Magalhães, Flexa Ribeiro e o 

famoso desenhista e caricaturista Calixto Cordeiro que também contribuiu para O Cruzeiro 

e Zero Horas, eram também conhecidos no jornalismo do período e colaboravam com 

frequência com a Revista. A Revista também contou com a participação, durante seus sete 

primeiros anos, do caricaturista, jornalista, historiador da arte e escritor Álvaro Cotrim, 

conhecido pelo seu pseudônimo “Alvarus”. Todos participavam com frequência das 

 
63 REBECHI, Cláudia Nociolini. Prescrições de comunicação e racionalização do trabalho: os ditames de 
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65  Organização criada por intelectuais, profissionais e empresários brasileiros, sobretudo paulistas, em 

1931, e que se inspirava na suposição taylorista de harmonia entre empregadores e empregados através da 
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década de 1930. E DIFUSÃO DO MANAGEMENT NO BRASIL NA DÉCADA DE 1930. Rev. adm. 

empres., São Paulo, v. 58, n. 2, pág. 163-173, março de 2018.  



33 
 

edições da Revista Light, alguns fixos e integrantes do Departamento de Publicidade, 

outros considerados “colaboradores” pela Revista. 

Os editores do periódico tinham trânsito fácil nos demais jornais. Com frequência, 

festas e almoços eram promovidos com a presença de jornalistas importantes do período 

como Álvaro Dias, Milton Meirelles, Luiz Bernardes e Herbert Moses, este último 

presidente da Associação Brasileira de Imprensa (ABI) entre 1931 e 1965. Moses foi 

considerado um perfil conciliador e de um posicionamento político ambíguo: ao mesmo 

tempo que criou a Comissão de Defesa da Liberdade de Imprensa, com o intuito de proteger 

jornalistas perseguidos durante Estado Novo, também se aproximou de Getúlio Vargas no 

mesmo período mantendo relações cordiais com o governo. 66 O “amável” Moses era uma 

personalidade muito presente na Cidade Light e elogiado pela Revista; acompanhava 

frequentemente visitas de autoridades na empresa, como a extensa e detalhada visita do 

Arcebispo D. Sebastião Leme na edição de julho de 1933, com a capa dedicada ao clérigo. 

Na edição comemorativa do centésimo número da Revista, de maio de 1936, após as 

saudações e elogios do presidente da ABI ao periódico, Scoville e os editores responderam 

prontamente: 

O sr. Herbert Moses é no momento uma das expressões mais viva do verdadeiro 

homem de Imprensa.  

Pela sua atividade, pela sua visão jornalística, pela sua dedicação as causas justas 

pleiteadas pela classe. 

Na presidência da ABI, essa poderosa organização dos jornalistas brasileiros, a 

atuação do Sr. Herbert Moses se tem firmado num trabalho insano e permanente 

de oferecer aos profissionais de imprensa o maior conforto, o mais forte prestígio 

moral.67 

 

Apesar de algumas modificações ao longo dos anos, “A Light” se organizava de 

forma semelhante em estrutura, nas temáticas e divisões fixas das seções, até o seu 

encerramento em 1940. Em cada número as primeiras páginas eram dedicadas aos contos 

literários, as crônicas, artigos e análises sociais dos mais variados autores nacionais, ou 

traduções de escritores internacionais. Nomes como o teatrólogo e escritor Carlos Maul, 

Raul Lellis, Benjamin Lima, o dramaturgo Mauro de Almeida, o escritor e contista Oscar 

Lopes, Roy Chanslor, E. M. Littel, Conan Doyle e do irlandês George Russell, são alguns 

exemplos. Os temas variavam entre romances, ficções policiais e até mesmo, no caso do 

escritor e jornalista Carlos Maul, uma homenagem aos jesuítas. Maul, que escrevia 

 
66 LENE, Hérica.  Memória e História da Comunicação: a participação da Associação Brasileira de 

Imprensa (ABI) no processo de profissionalização do jornalista, Revista Brasileira de História da Mídia, 

v.2, n.1, 2013, p. 24. 
67 Revista Light, 05/1936, p. 19. 
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frequentemente nos jornais cariocas na década de 1930, especialmente no Correio da 

Manhã e no O Paiz, era um forte crítico do modernismo, pois este, no seu entender, 

promoveria a estética comunista. Suas colunas no jornal Correio da Manhã, especialmente 

no contexto de 1935, era fortemente marcada pelo nacionalismo e autoritarismo, 

considerando tanto os imigrantes, como a cultura estrangeira do período, perigosa e 

subversiva:  

Nunca se publicaram no Brasil tantos livros quanto agora, com a etiqueta de que 

se destinam a cultura das massas. São na sua maioria obras de divulgação de 

doutrinas subversivas, quase todas traduzidas e postas ao alcance da bolsa do 

pobre. Elas fazem a sua safra de prosélitos de preferência no meio daqueles que 

não tiveram uma preparação humanística, ou não tem o espírito de análise.68 

Ao longo do seu texto, Carlos Maul menciona obras marxistas e freudianas como 

as grandes responsáveis em atentar contra a cultura brasileira. No artigo intitulado “A 

Ordem Social na Ação de uma Empresa”, Maul faz uma análise retrospectiva sobre a Light 

e seu periódico. Segundo ele, os operários da Light passaram por frequentes tentações 

desses elementos subversivos, dos riscos das “influências das inquietações do mundo, porta 

de entrada e migrações heterogêneas provindas de todos os quadrantes da terra”69, mas 

graças ao método educativo da empresa, compreenderam que como parte do espírito 

coletivo, os danos que poderiam causar à pátria, especialmente em 1932, nas tentativas de 

greve, assim como em novembro 1935, nos levantes comunistas: 

Há ali [na Light] todo um processo pedagógico em ação para forjar caracteres e 

criar um estado de espírito, quase uma mística de dever social semelhante à 

mística do patriotismo que o soldado aprende na caserna. 

Os frutos desse magistério exercido em suas oficinas simultaneamente com os 

afazeres cotidianos, foram verificados no instante em que a surpresa de um golpe 

criminoso visava imobilizar as autoridades diante do irremediável da confusão. 

Viu-se esse operariado em forma, repelindo os traidores de seus compromissos, 

circunscrevendo a rebelião, isolando-a e esmagando-a em poucas horas, com a 

sua disciplina férrea.70 

A Revista Light cumpriria assim seu propósito central em propagar a generosidade, 

de dar bons conselhos e “ideias sadias” aos operários brasileiros, segundo Carlos Maul.  

Nessa mesma perspectiva, o cronista e poeta Oscar Lopes, falecido em 1938, 

escreveu o artigo intitulado “Força e Ternura”. Nesse texto, o autor faz uma análise do 

papel inovador da Revista Light durante seus nove primeiros anos, especialmente da sua 

singularidade no mundo do jornalismo. Para Lopes, a Revista Light quebrava os cordões 

 
68 Correio da Manhã, 01/03/1935. 
69 Revisa Light, 01/1938, p.74. 
70 Revista Light, 01/1938, p.74-75. 
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dos isolamentos sociais, raro nos demais meios de imprensa, pois agradava o industrial e o 

capital, mas também o operário e o trabalho. Ela teria um papel político de combate às 

forças subversivas, pois se construía no “entendimento recíproco entre as partes de um 

mesmo todo homogêneo”. Nesse sentido, a Revista tinha um lugar de luta política contra 

aquilo que ele chama de “mal entendidos mais ou menos maliciosos”: 

Não esqueçamos que uma espécie de nevrose das mais estranhas afeta o 

organismo social moderno, trabalhando-o insidiosamente em todos os sentidos, 

uma satânica volúpia de perdição. Propagando-se dentro das sobras de 

impenetrável mistério, desafia os recursos de um contra-ataque e procura abalar 

os fundamentos do edifício tão custosamente levantado pela civilização. No seio 

de quantos povos o mal tem explodido com toda a força de sua mortífera 

virulência! Vem vistas as coisas que atualmente nos afetam a sensibilidade, não 

se deve por a suspeita de exagero no emprestar a um elemento de divulgação 

como este de que nos ocupamos a natural função de amortecedor e até de 

neutralizador de certas expansões indesejáveis. E essa espécie de higienização é 

obtida por processos indiretos, dentro da estrita normalidade, o que mais faz 

ressaltar a obra em apreço71 

O patrão e o operário, graças ao exercício mensal da Revista, realizam aquilo que 

ele chama de uma “fraternização franca, aberta, leal e sincera” em um processo de limpeza 

das ideias perigosas que incentivariam a luta de classes. O periódico conseguiria o êxito 

incomum na imprensa em descontruir a desconfiança entre as classes sociais e forjar a 

unificação “em prol de um resultado de perfeição”.72 

Entre os anos de 1935 e 1937, a temática patriótica e anticomunista foi mais 

constante na seção de contos e novelas do que nos outros anos do período. No texto “Eu 

trabalhei na Rússia”, o ex-militante Andrew Smith73 traz seu relato sobre as experiências 

como operário na URSS e seu desencanto com o comunismo. Segundo seu artigo-relato, 

durante dezesseis anos, foi um membro entusiasmado do Partido Comunista da América; 

ao visitar a URSS em 1932, guiado pelo governo soviético, teria ficado animado em passar 

o resto de sua vida no país com sua esposa. Depois de três anos trabalhando como 

maquinista na Elektrozavod, teria tido a oportunidade de conversar e conviver com os 

camponeses, operários e também participar de reuniões secretas do partido comunista 

soviético. Após a experiência do comunismo por dentro, teria se desencantado 

profundamente a ponto de revelar suas inquietações: 

Quando deixei a União Soviética no ano passado, depois de ter visto com os 

meus próprios olhos as condições sob as quais o povo russo é compelido a viver 

e a trabalhar, jurei que não descansaria jamais, até que tenha revelado a toda a 

 
71 Revista Light, 05/1936, p.56. 
72 Revista Light, 05/ 1936, p. 56. 
73 Esse texto é um curto resumo selecionado pela Revista Light do livro I was soviet worker, de Andrew 

Smith, publicado no começo dos anos de 1930. 
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gente o que vem realmente se passando nesta vasta senzala, que é a Rússia 

atual.74 

O texto, por ser um relato, busca se firmar em uma validação maior de veracidade, 

afinal, o estadunidense sempre teria sido um comunista puro que poderia naquele momento 

desmistificar o suposto “paraíso soviético” no seu interior por meio da sua própria 

experiência. O artigo detalhado e longo retrata desde os problemas das condições de 

trabalho, situação de miséria generalizada e até da ausência de liberdade e do autoritarismo 

predominantes. Segundo Smith, seu relato extenso era um dever aos oprimidos operários e 

camponeses soviéticos, mas principalmente uma obrigação aos companheiros americanos 

para que assim “eles não sejam mais ludibriados pelos propagandistas dos comunistas que 

vivem confortavelmente nos Estados Unidos, enquanto os operários morrem de fome na 

utopia comunista”.75 

Muitos desses contos ou trechos de livros estavam na “Biblioteca Circulante dos 

empregados da Light”. A Revista incentivou e criou uma Biblioteca Circulante em 1933 e 

que teria uma página especial em quase todos os seus números seguintes. A Biblioteca 

tinha uma Comissão administrativa bem organizada, apadrinhada pelo polêmico britânico 

Alfred Hutt, assistente do superintendente geral e presidente de honra. Também tinha um 

Estatuto onde a diretoria tinha o mandato de um ano e seria escolhida por uma Assembleia 

Geral. Se na sua inauguração e nos seus primeiros anos ela contava com livros de 

Alexandre Dumas, Walter Scott, Shakespeare, Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, José de 

Alencar, com um movimento de retiradas de livros entre abril e maio de 1934, de 532 

livros, em janeiro de 1938 contava – entre retirada e devolução – 200 livros diários76, com 

autores em destaque como Oliveira Vianna, Azevedo Amaral, José Maria Bello, Alberto 

Torres e do líder integralista Gustavo Barroso, escritores mais alinhados ao contexto 

autoritário do Estado varguista e com a ideologia da empresa. 

Duas seções sempre colocavam o trabalhador comum em destaque: “Soldados do 

Tráfego” e “Colaboração de nossos companheiros”. A primeira buscava retratar o cotidiano 

heroico dos motorneiros e fiscais dos bondes. Chamados pela edição de junho de1935 de 

“voluntários da abnegação”, os motorneiros evitavam desastres, suicídios, brigas, assaltos, 

além de salvarem crianças e idosos sempre que colocados à prova. Como no caso do 

motorneiro Eduardo Guedes de Castro, que ao perceber que Conceição de apenas oito anos 

 
74 Revista Light, 12/1936, p.18. 
75 Revista Light, 12/1936, p.18. 
76 Revista Light, 01/1938, p.42. 
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de idade, tinha se soltado da sua mãe em direção ao bonde “ia ficar sob as rodas do carro, 

mas o motorneiro, rápido, freou o veículo, arriando o salva-vidas”. 77Ou como no caso de 

Manoel Dias da Silva, considerado um “homem calmo e um profissional hábil” evitando o 

suicídio de um pedestre que “atirou-se à frente do carro procurando a morte”, sendo 

aplaudido e elogiado pelos passageiros e testemunhas. O motorneiro José Joaquim 

Fernandes que salvou a vida de uma mulher que também teria tentado suicídio em São 

Cristóvão, no Rio de Janeiro, foi condecorado pessoalmente por Getúlio Vargas com a 

medalha da distinção criada em 1889, com o objetivo de reconhecimento de serviço pessoal 

prestado à humanidade. Por conta de metade dos casos desses atos “heroicos” dos 

condutores de bondes serem relacionados ao suicídio, a Revista Light tinha uma visão 

muito clara e fria sobre o tema. Para o periódico o problema não era o suicídio e sim o 

método utilizado pelos cidadãos; lançar-se na frente dos bondes atrapalharia a cidade e as 

pessoas que precisavam se deslocar, por isso algumas crônicas, editorias e um artigo como 

a edição de agosto de 1935, enumera os danos, a “vontade de dar de fazer aos outros” que 

suicidas promovem ao contexto social: 

1.Põe terceiros doentes que as vezes vão também à Assistência. 

2. Atrasa os passageiros. 

3. Interrompe o tráfego durante um largo tempo, e faz com que os demais 

veículos procurem outra saída dando para atrás. 

4. Faz trabalhar a Assistência, a Polícia, a Light e as vezes os Bombeiros 

5. Limpeza da rua.  

Francamente o nosso herói muito bem podia se eliminar por menos.78 

 

Muitos casos semelhantes de impedimento de acidentes, imprudências dos 

pedestres e passageiros, são retratados em todos os números da Revista. Esses atos tidos 

heroicos e de grande valor, sempre elogiados inclusive pela imprensa carioca do período, 

transformavam os motorneiros e fiscais do tráfego em “soldados” da cidade, prontos para 

proteger os cidadãos. 

A seção “Colaboração de nossos companheiros” que não necessariamente levava 

esse título ao longo dos números, era destinada exclusivamente a uma curta biografia de 

um trabalhador e sua trajetória na empresa, ou textos escritos pelos próprios trabalhadores. 

Geralmente a Revista enviava um dos seus membros para conhecer mais sobre a cotidiano 

do trabalhador escolhido ou até mesmo entrevistá-lo. Como no caso do chaffeur Francisco 

Rodrigues Lage, conhecido por Chiquinho, que completara 25 anos de trabalho pela Light 

 
77 Revista Light, 06/1935, p.21.  
78 Revista Light, 08/1935, p.13. 



38 
 

em 1935, desde sempre um dedicado motorista que sempre serviu os superintendentes da 

empresa com orgulho. Ou como no caso de Snowball, apelido dado pelo chefe Mr. Billings, 

“o chefe democrata e bom” ao operário negro Antonio Misael da Silva. Segundo a Revista, 

Snowball seria “o preto de alma branca”, tido como parte do patrimônio da Light por ter 

passado pelo setor de obras em Ribeirão das Lages desde 1918, por Cubatão e no serviço 

de limpezas na Cidade Light na capital carioca; apresentado como um trabalhador 

simpático e agradecido aos seus chefes, que sempre foram bondosos, segundo o texto, 

assinado por Ozório Castro Pinto Barreto do Departamento de Publicidade e Propaganda. 

A reportagem de Antonio é emblemática para compreender a importância que a Revista 

Light dava ao destacar os operários comuns com frequência em suas páginas: a construção 

do imaginário da ausência de distâncias hierárquicas e no fortalecimento de um corpo de 

trabalhadores único e orgânico: 

Ficou satisfeito quando soube que ia sair na nossa revista, a revista que também 

é dele. Então, por acaso, não é ele, também comparticipe dos direitos de outros 

empregados da Light? 

Não é, então, ele, parte integrante da organização do Almoxarifado e, destarte, 

útil como o Almoxarife, como o Chefe de Secção, como o escriturário aos quais 

leva o café, o mate, o pão, o biscoito de quem necessitam para, alimentados, 

produzirem o bastante? 

Ele é, também um servidor leal e infatigável e, como tal, merece que se lhe 

proclame o mérito que não pode e nem deve se esconder na obscuridade de sua 

personalidade. 

A construção de uma narrativa de valorização do trabalhador, especialmente o 

trabalhador comum, nas páginas da Revista, parece ser um dos grandes empenhos a que o 

periódico se propõe. Outra reportagem intitulada “A Intimidade dos Serventes” é uma 

descrição detalhada do dia dos “modestos serventes” dos escritórios da Rua Larga. 

Segundo a narrativa da Revista, eles eram peças da organização administrativa tão 

importantes quanto os demais funcionários da empresa, zelosos e dedicados, por isso “são 

dignos de elogios”. Além de uma série de fotografias, o texto procura dar ênfase para as 

falas dos trabalhadores, mostrando uma suposta satisfação nas atividades, todos cientes do 

seu papel: 

Todos sorriem...Satisfeitos plenamente...Parecem de mãos dadas ao destino 

porque ninguém lhes ouve um murmúrio sequer, contra a sorte... 

A felicidade, disse um poeta, não é o muito que a mão alcança, mas sim o pouco 

que se tem na mão. E eles, os serventes dos escritórios da Rua Larga, parecem 

viver dentro dessa tão salutar filosofia, com a alma num reflorir constante de 

venturas...79 

 
79 Revista Light, 06/1934, p.17. 
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O texto procura reforçar a satisfação e o agradecimento dos serventes, tratando-os 

com uma certa simplicidade cotidiana, felizes pelo trabalho diário que a empresa lhes 

proporcionava; arregados de “anedotas” e episódios “pitorescos” para contar. 

Um ano depois, na edição de junho de 1935, uma nova reportagem é feita sobre 

serventes dos escritórios com a mesma forma, mas voltada aos trabalhadores da noite. É 

fundamental ressaltar a quantidade de fotografias que ocupam muitas vezes mais espaço 

nas reportagens do que o texto; carregadas de símbolos e sentidos sociais; as imagens além 

de revelarem aquilo que não está claro no texto, resume também de forma didática e 

acessível a todos, inclusive aos não alfabetizados, a proposta do jornalista.  

Figura 1 - “Da esquerda para a direita: Antonio Gonçalves Adra; Henrique Forli, (feitor), Wihlm 

Holtschmitd, (servente da Administração); Antonio Alcantara Macedo, (servente da Secretaria Legal); 

Onofre Carvalho Damaso, (servente da Engenharia Comercial).” 

 

Fonte: Revista Light, junho de 1934, p.19. 
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Figura 2 - “Da esquerda para a direita, Odilson da Silva Ribeiro (contínuo da Administração; Antonio de 

Jesus (servente do Departamento de Engenharia. João de Mello Junior (servente do Departamento de 

Eletricidade)” 

 

Fonte: Revista Light, junho de 1934, p.18. 

 

Existe um esforço e uma tentativa de naturalização e espontaneidade das 

representações dos operários sendo registrados no momento de trabalho, no registro do 

ponto ou se alimentando em um ambiente aparentemente organizado. Como aponta Ana 

Maria Maud, ao estudar o papel da fotografia na imprensa, é que “o que aparenta 

naturalidade é, em suma, o resultado desse processo de investimento de sentido”80, nesse 

caso, o sentido da Revista que propaga um padrão exemplar a ser copiado e seguido pelos 

demais trabalhadores.  

No primeiro ano da Revista, já era clara a longevidade da seção e da perspectiva da 

valorização do trabalho como um elemento de elevação moral. O texto escrito por Paulo 

de Souza Liz, trabalhador do almoxarifado central, se organiza na ideia do trabalho como 

felicidade e realização humana: 

Enquanto se trabalha não se tem maus pensamentos, não se praticam más ações. 

É ele, assim, o símbolo da dignidade e o único veículo que conduz à paz, à 

ventura, à felicidade enfim. 

 
80  MAUAD, A. M. Na mira do olhar: um exercício de análise da fotografia nas revistas ilustradas cariocas, 

na primeira metade do século XX. Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material, [S. l.], v. 13, n. 1, 

p. 133-174, 2005, p.151. 
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O ocioso é uma figura imperfeita vagando no cenário da vida. Dele nada se 

espera porque suas ações são dirigidas pelo seu cérebro doentio. 81 

Como veremos ao longo da pesquisa, o discurso de valorização do trabalho, 

juntamente com a proposta de conciliação dos conflitos na fábrica, são a espinha dorsal da 

Revista Light.  

O artigo “Trabalhar Sorrindo”, de 1929, do jornalista e poeta Bastos Tigre, mais 

conhecido pelos seus slogans publicitários, entre eles o "Se é Bayer é bom", segue o mesmo 

pensamento. Para Tigre, não há martírio maior do que o ser humano viver no ócio ou sem 

fazer nada, pois o trabalho é da natureza humana, até mesmo quando o operário busca no 

descanso o esporte, a dança, pois estes “ainda são trabalho”. Por isso, não há outra forma 

de trabalhar do que aceitar o labor com alegria. Para o autor, o trabalhador não existe como 

indivíduo com escolhas, tem que aceitar sua vocação, que seria própria da sua índole, com 

“as nossas disposições musculares e mentais”. Afinal: 

Reflitamos: cada um de nós é uma peça pequenina, infinitesimal na grande 

máquina do progresso do mundo e, em particular, de nossa pátria; é sempre 

importante o nosso papel na ação conjunta, se o desempenharmos com perícia, 

a tempo e á hora. 

Se nos cerca um ambiente de alegria e de bom humor, se a nossa colaboração se 

faz de boa vontade, é isso meio caminho andado para a eficiência da nossa 

operosidade e para que ela se nos torne, leve, suave e deleitosa.82 

Em um texto do diretor artístico da Revista Light e desenhista renomado, Calixto 

Cordeiro, o “K.lixto”, ele expressa a função do periódico no artigo “A Menina do Tear”. A 

metáfora se constrói na ideia de uma visita a uma fábrica de tecidos, onde, por algum 

desarranjo mecânico, o tear parou de funcionar, mas graças a uma tecelã que como “nada 

tivesse de anormal, apanhou com os dedos ágeis e afeitos ao serviço, duas pontas de um 

fio que se arrebentara e profissionalmente ligou-as”. A disciplina e a resistência aos 

empecilhos da maquinaria fizeram com que a menina do tear compreendesse sua função. 

Segundo o autor, a Light é um “imenso tear do progresso da cidade”, mas mais do que isso, 

a Revista, que chegara aos seus nove anos de existência, com o centésimo número naquele 

ano, considerava esse tear a composição de união entre o patrão e operário na empresa: 

A tecelã é uma menina de 9 anos de nome Revista. Chamam-na “Light”, nome 

de família a que pertence. 

Seu serviço é também ligar o fio funcionário ao fio diretoria. É ela o traço de 

união entre o operário e o capataz, entre o funcionário e o chefe, entre o chefe e 

o diretor e todos em si, para um entendimento geral afim de que todos juntos 

 
81 Revista Light, 08/1928, p. 32. 
82 Revista Light, 08/1929, p.25. 
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cheguem ao mesmo resultado; e esse é o interesse recíproco de tecer o pano de 

sua subsistência.83 

Nesse sentido, é compreensível não apenas que a Revista Light também apresente 

os operários nas páginas de seus números, como os mostre como membros fundamentais 

de um corpo de trabalho sem distinções. Aproximar, estreitar os laços entre os chefes e os 

operários requer um processo de convencimento gradual que o Departamento de 

Publicidade e Propaganda apresentou como a estrutura de sua proposta. 

Outra seção comum era a “Sociais”, chefiado pelo jornalista Antônio Pires Lopes - 

também dos jornais A Plateia e Batalha - responsável pela parte de esportes e das festas 

dos trabalhadores do periódico; ocupava o cargo de “redator social”. Essa divisão descrevia 

os acontecimentos cotidianos dos operários e chefes, como casamento, nascimento, 

aposentadoria, falecimento, festas, batizados, formaturas, elogios entre os colegas, 

afastamento por doenças ou viagens dos chefes. Apesar da Revista mostrar em suas páginas 

os aspectos técnicos e o desenvolvimento que a Light promovia no Brasil, sua grande 

energia era depositada em retratar os trabalhadores dos mais variados departamentos e 

cargos, justamente na compreensão de uma unidade orgânica e harmônica. No artigo 

“Colmeia”, do editor chefe Lauro Pereira Nunes, assinado com seu pseudônimo Terra de 

Senna, ele busca sintetizar a compreensão da Revista nessa perspectiva. Afinal, a estrutura 

da uma empresa de grande porte como a Light, precisaria que seu trabalhador 

compreendesse seu papel como a abelha operária de uma Colmeia.84 

Na grande maioria dos números da Revista Light era possível encontrar a seção 

“Visitas à Cidade Light” onde eram retratadas com muitas fotografias e reprodução de 

discursos ou comentários. As visitas ao principal complexo fabril da Light tinham se 

tornado parte do itinerário pela Comissão Municipal de turismo do Rio de Janeiro, afinal, 

até “mesmo um poeta como Walt Whitman encontraria nos seus músculos de aço e de 

cimento a poesia dinâmica da vida moderna”.85 As visitas eram bastante diversas – de 

técnicos de engenharia a políticos e autoridades - e constantemente retratadas; algumas 

com maior destaque em suas edições como o prefeito do Distrito Federal Antônio Prado 

Junior e o Ministro da Viação Victor Konder (agosto/1928), do presidente Washington Luís 

(agosto/1928), do arcebispo D. Sebastião Leme (julho/1933) dos estudantes argentinos 

(outubro/1933), estudantes de arquitetura da Escola Nacional de Belas Artes 

 
83 Revista Light, 05/1936, p.50. 
84 Revista Light, 04/1935, p.3. 
85 Revista Light, 10/1933, p.26. 
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(outubro/1933), diretor geral substituto do Departamento Nacional do Trabalho Custódio 

Viveiros (maio/1934), do diretor geral também do mesmo Departamento, Affonso Toledo 

Bandeira (06/1934), da Comissão de Legislação Social da Câmara (julho/1935), do 

deputado federal Altamirando Requião, do engenheiro civil e de mineração britânico 

Richard Redmayne (Setembro/1935), do deputado federal Furtado de Menezes 

(Setembro/1935), dos jornalistas de São Paulo (novembro/1935), dos vereadores do Rio de 

Janeiro (fevereiro de 1936), do Ministro da Guerra João Gomes (junho/1936), Getúlio 

Vargas e o Ministro da Educação Gustavo Capanema (janeiro/1937), do Sindicato Nacional 

de Engenheiros (maio/1937) Ministro do Trabalho Waldemar Falcão (abril/1938). Entre 

outras tantas visitas, as apontadas foram extensamente fotografadas de acordo com o grau 

de relevância política do visitante, como por exemplo, no caso de D. Sebastião Leme em 

1933 e de Getúlio Vargas em 1937. Ao retratar cada detalhe do trajeto dos visitantes, 

especialmente os atores políticos e fiscais do Departamento Nacional do Trabalho, a 

Revista Light também buscava evidenciar o grau de modernização e desenvolvimento da 

empresa, tanto no aspecto técnico, quando no cumprimento das medidas trabalhistas do 

Estado. 

É importante ressaltar que nos três primeiros anos da Revista Light, os textos e 

notícias pouco abordavam as questões sociais e nacionais; os primeiros números estavam 

mais voltados em retratar os eventos sociais dos chefes, com menos páginas e mais espaços 

para os anunciantes, Já nos anos de 1932, especialmente com o número “Ordem e 

Progresso” de maio – uma resposta às tentativas de greve dos operários da Light carioca, é 

possível identificar uma mudança, num esforço cada vez maior em retratar o trabalho, os 

operários e também algumas questões políticas. É também nesse contexto que as visitas de 

autoridades políticas passam a ser mais extensamente retratadas na revista. 

Uma das seções mais importantes e que ocupavam boa parte da Revista era a dos 

esportes entre os operários, o chamado “Sportman da Light” ou a “Educação Física”. Como 

vimos, segundo o artigo de Bastos Tigre, o esporte ou a atividade física fora da fábrica, do 

trabalho profissional, era também entendida em essência como esforço, como trabalho. Em 

muitas biografias dos operários retratados, a prática do esporte pelo operário, aparece junto 

de outras qualificações prestigiadas, como o retrato apresentado do trabalhador Abner 
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Soares que era “inteligente, trabalhador, ativo, além de um excelente funcionário e também 

um sportman entusiasta”.86 

O esporte formaria o caráter, imprimiria a disciplina e a lealdade no espaço da 

fábrica, objetivos tão estimados pela direção da empresa. Como apontou Alcir Lenharo, 

nesse período houve um esforço em criar um sentido direto entre a consciência social do 

bem-estar coletivo com o aprimoramento físico; era também papel do Estado, como será 

também assumido por ele, o preparo físico e suas “repercussões no mundo do trabalho”. 87 

Segundo o superintendente geral da Light do Rio de Janeiro, J.M. Bell: 

Corpo forte, espírito nobre; eis o sportman. Nos jogos aprende a lealdade, o 

cavalheirismo, a nobreza de pensamentos, o respeito aos adversários de 

momento, mas companheiros de sempre e o esforço inteligente e disciplinado. 

Pois, não proceda de outra forma fora dos campos esportivos para que possa ser 

um homem.88 

Essa perspectiva colocava o operário que praticava esportes muito mais afastado 

das insurgências, das greves e da consciência do processo de exploração do trabalho e, 

consequentemente, mais integrado dentro do ambiente de disciplina proposto e almejando 

pelo capital. Essa nova educação física extensamente retratada na Revista Light, como 

veremos no capítulo 3, almejava um equilíbrio e compreensão do trabalhador das suas 

obrigações como peça na engrenagem coletiva. Como na fala do diretor do Departamento 

Social Gilbert Hearn, “o sportman, porque é forte, está sempre de bom humor. E mais 

ainda: melhor do que outros ele sabe assumir uma responsabilidade, honrar um 

compromisso, cumprir a obrigação”. 89 Como aponta Lenharo, a educação do corpo era 

compreendida como parte do equilíbrio espiritual90, ou seja, o corpo convenientemente 

educado e dócil favoreceria a disciplinarização do trabalhador. Nesse sentido, é natural que 

a Revista Light assuma em suas páginas o incentivo à prática de esportes aos trabalhadores 

da empresa, para a diminuição dos conflitos e na aceitação do operário à sua condição: 

A projeção mesma de uma parte física e equilibrada com a espiritual dimensiona 

um conjunto social equilibrado, no qual as tensões e conflitos ficam fora de um 

lugar pela natureza singular de sua constituição. Afinal, um projeto articulado de 

corporativização avança nos anos 30 e a imagem do corpo humano impunha-se 

como necessariamente positiva e acabada para o conjunto da sociedade.91 

 
86 Revista Light, 06/1928. 
87 LENHARO, Alcir. Sacralização da Política. Campinas, Papirus, 1986, p.78. 
88 Revista Light, 12/1929, p.27. 
89 Revista Light, 12/1929, p.27. 
90 LENHARO, Alcir. Sacralização da Política. Campinas, Papirus, 1986, p.77. 
91 LENHARO, Alcir. Sacralização da Política. Campinas, Papirus, 1986, p.79 
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Por isso, como veremos no decorrer da dissertação, a presença militar na Revista 

Light, principalmente o Centro de Militar de Educação Física, voltado aos filhos dos 

operários, é tão prestigiada. Por intermédio de uma carta especial do General Góes 

Monteiro – nomeado ministro da Guerra em 1934 - o Departamento de Publicidade da 

Light na pessoa do diretor Alvaro Guanabara, se aproxima do Centro Militar: 

Com vivo interesse vos apresento o Sr Alvaro Guanabara, do Dep. De 

Publicidade da Light, que aí vai para conversar sobre assunto que se liga a esse 

Centro de Educação Física. 

Está o Sr. Guanabara, grandemente empenhado na solução do patriótico 

problema da Educação geral (física, intelectual e moral) do pessoal da Light, e 

já conta com o apoio de elementos de valor intelectual e profissional, no meio 

civil. 

Penso que o Exército também deverá apoiá-lo, principalmente na parte 

concernente a educação física, para isso faz-se necessário que lhe seja facilitado 

obter instruções e meios de poder dar início ao seu nobre trabalho 

Do camarada e admirador 

General P. Goes.92 

O Estado varguista não ficou alheio à centralidade do esporte, compreendeu a sua 

utilidade pedagógica no processo de consolidação de seus pressupostos ideológicos. Para 

o Estado, o esporte auxiliaria na construção da solidariedade e identidade nacional, assim 

afastava o trabalhador de qualquer anseio individualista 93 A seção voltada para os esportes 

e a educação física era primordial para construção do trabalhador ideal para a Light, assim 

como para Estado brasileiro de Vargas. 

Na seção “Para as nossas leitoras”, presente em todos os números da Revista Light, 

é possível fazer uma compreensão das distinções de gêneros estabelecidos como padrão na 

década de 1930. Embora não seja a proposta do nosso trabalho, é importante mencionar a 

grande relevância que o periódico da Light estabelece não só para as suas trabalhadoras, 

mas principalmente para as esposas dos operários. Em quase todos os casos, a figura 

masculina aparece associada a assuntos de política, de tecnologia, das novidades da 

engenharia da empresa, das práticas esportivas vinculadas ao desempenho físico e a 

racionalidade em compreender as mudanças econômicas e sociais; entretanto, a imagem 

feminina está associada à moda, aos gostos estéticos, especialmente vestimenta e costura, 

a sensibilidade em conduzir os maridos e filhos por meio do universo afetivo, auxiliando-

os a encontrar a racionalidade. Como no caso do texto apelativo, “Se os que pensam em 

 
92 Revista Light, 03/1933, p.15. 
93 SOUZA, Denaldo Alchorne de. Futebol e gênero no Brasil. Caderno Espaço Feminino, v. 22, n. 2, 

Ago/Dez. 2009, p.174. 
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greve ouvissem suas esposas”, voltado às esposas dos operários no contexto das greves de 

maio de 1932: 

Um homem levado pela exaltação da luta, pode perder a noção de suas 

responsabilidades a ponto de ser indiferente ao sofrimento da população inteira 

(...) uma mulher não será tão egoísta. 

E é por isso que não temos dúvida em afirmar que os participantes das 

tentativas de greve não informaram a suas esposas do que pensavam fazer (...). 

Um coração de mulher não seria indiferente aos horrores que a cidade iria 

sofrer em consequência disso. 

Uma mulher pensaria logo em seus filhos que iriam ficar sem proteção, 

correndo todos os riscos... e pensaria também na angústia das outras mães. 

Logo passariam ante seus olhos os quadros de desespero de uma população 

inteira sacrificada pelo egoísmo de alguns homens e ela não permitiria que seu 

marido fosse um dos responsáveis por tamanhas desgraças.94 

 

A esposa do operário, por meio do campo da afetividade, da maternidade e da 

família, cumpriria também seu papel no espaço fabril contra os comportamentos tidos 

como subversivos, frutos, na propaganda da Revista, do egoísmo, da superficialidade e da 

irresponsabilidade de alguns homens.  

Figura 3 – “Se os que pensam em greve ouvissem suas mães e esposas” 

 

Fonte: Revista Light, maio de 1932, p.20. 

Na Revista Light, em quase todos os números nas páginas dessa seção, a temática 

variava entre manuseio dos aparelhos domésticos vendidos pela empresa, como o fogão 

por exemplo, e as vestimentas tidas como corretas com a moda das classes dominantes, 

muitas vezes alinhadas ao contexto tido como civilizado, dos Estados Unidos e da Europa: 

As moças da nossa terra são belas, e graciosas, mas quase sempre pecam pelo 

exagero da pintura. (...) Puro engano. O excesso de pintura endurece as feições 

e dá sempre um tom de vulgaridade a pessoa. 

 
94 Revista Light, 05/1932, p.20. 
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A mulher francesa, minhas amiguinhas, é como todos sabem, a mais elegante. 

Pinta-se moderadamente e veste-se sempre de escuro, traje ideal para quem tem 

pouca roupa e gosta de apresentar-se bem.95 

Em outro número, as mulheres leitoras, neste caso as trabalhadoras da empresa, 

aparecem para serem orientadas sobre o modo correto de usar a máquina de escrever. 

Segundo o chefe das Oficinas de Reparo das Máquinas de Escrever, Israel Ferreira, as 

datilógrafas com as unhas demasiadamente grandes atrapalhariam o bom uso do trabalho e 

danificavam as máquinas, o que prejudicava a boa reputação profissional das trabalhadoras 

da empresa. 96 

A Revista Light, embora tenha sido um periódico empresarial, voltada para os 

trabalhadores da empresa, teve uma relevância e era vista como uma junção entre o modelo 

publicitário inovador e a prática de um jornalismo experiente e imparcial. A Light, como 

apontaremos ao longo dessa dissertação, não estava apenas interessada em utilizar a 

Revista como uma vitrine para seus produtos e feitos, mas principalmente no processo de 

convencimento do arquétipo de trabalhador ideal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
95 Revista Light, 07/1938, p.13. 
96 Revista Light, 04/1938, p.40. 
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2. O CORPORATIVISMO E A REVISTA LIGHT 

 

2.1 O corporativismo e a harmonia entre as classes sociais 

 

O modelo corporativista e seus desdobramentos históricos foram extensamente 

debatidos por historiadores, cientistas políticos e economistas. Como discurso ideológico, 

ele se fortaleceu e foi mais durável nas ditaduras, especialmente durante as primeiras 

décadas do século XX, na instrumentalização política dos interesses organizados na esfera 

do Estado97. Temos o caso português de Salazar, a solidificação do corporativismo dentro 

do Gran Consiglio del Fascismo (CG), órgão supremo do regime fascista italiano, do 

franquismo na Espanha em 1935, da Áustria de Dollfuss e Chuschnigg, além de suas 

experiências na América Latina.98 

Segundo Maria Celina D’Araújo, o corporativismo se apresenta neste período como 

uma alternativa ao modelo econômico e social construído pelo capitalismo liberal e 

também pelo equívoco que era considerado o socialismo. Nessa lógica, ambos os sistemas 

contra os quais o corporativismo se posicionava, fomentavam a luta de classes e, 

consequentemente, colocavam a sociedade em um eterno caos e conflito. Neste sentido, o 

ideal corporativista buscaria uma saída intermediária, ou uma terceira via aos dois sistemas, 

especialmente no que diz respeito ao embate social. O corporativismo, com a existência de 

um Estado com mais autoridade e poder, propõe manter as estruturas hierárquicas, mas ao 

mesmo tempo gerar uma harmonia social e banir a luta de classes.99 

Para Claudia Maria Ribeiro Viscardi, existe um debate sobre a flexibilização do 

corporativismo para além do contexto do Estado autoritário de 1930 e também presente nas 

democracias liberais ao longo do século XX. Alguns elementos do corporativismo clássico 

permaneceram, mas vinculados aos interesses de novos grupos de poder que se associam 

 
97 GARRIDO, Álvaro. O corporativismo na História e nas Ciências Sociais – uma reflexão crítica partindo 

do caso português. Estudos Ibero-Americanos, Porto Alegre, v. 42, n. 2, p. 387-408, maio-ago. 2016, p. 

395-396. 

98 PINTO, Antonio Costa. “Corporativismo, ditaduras e representação política autoritária”. In. PINTO, 

Antonio Costa e MARTINHO, Francisco Palomanes. “A onda corporativa: Corporativismo e ditaduras na 

Europa e na América Latina. FGV Editora, 1ª Ed, 2016, p.28. 
99 D’ARAUJO, Maria Celina. “Estado, classe trabalhadora e direitos sociais”. In: FERREIRA, Jorge e 

DELGADO, Lucília de Almeida Neves (Orgs.). O Brasil Republicano, Vol.  2 –O tempo do nacional-

estatismo: do início da década de 1930 ao apogeu do Estado Novo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2003, p.217. 
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ao Estado. Esse neocorporativismo seria um modelo constitucional que envolveria 

organizações com os mesmos interesses entre si e também com o Estado.100 Para Álvaro 

Garrido, por mais que se admita a plasticidade do conceito, o corporativismo enquanto 

categoria histórica auxiliou efetivamente o controle social e engajou a inibição política do 

conflito entre capital e trabalho101.  

Valerio Torregiani analisa o debate intelectual sobre reorganização institucional de 

tipo corporativo na Grã-Bretanha, no final da Primeira Grande Guerra. As propostas 

buscavam rever o papel e a participação dos sindicatos, federações e associações industriais 

para o período pós-guerra, compreendendo a crise estabelecida na relação entre Estado e 

indivíduo, especialmente empregados e empregadores. Um dos objetivos era a tentativa de 

diminuir o conflito entre as classes sociais para uma melhor eficiência econômica. Tanto 

para Torregiani, quanto para Antônio Costa Pinto, esses preceitos do corporativismo 

permearam vários grupos políticos, desde católicos, monarquistas e fascistas, os 

solidaristas102 franceses e os marxistas, e até mesmo parte dos sindicalistas. A crise da 

democracia liberal, que se estendia desde o final do século XIX, provocara uma série de 

críticas no interior das quais as propostas corporativistas pareciam apresentar um campo 

amplo de alternativas. Torregiani, ao analisar as propostas do movimento intelectual e 

político na Grã-Bretanha daquele contexto, mostra que o debate corporativista já estava 

presente antes dos movimentos fascistas no país, onde tiveram uma influência moderada e 

tardia – apenas de 1932 com a British Union of Fascists (BUF), de pouca relevância. Ou 

seja, vários elementos do corporativismo não nasceram diretamente do fascismo, mas o 

precederam.103 (A primeira proposição é formulada pela Igreja Católica e, no Brasil, o 

primeiro livro sobre o corporativismo é de 1912). Ao analisar a judicialização das relações 

de trabalho no Brasil, especialmente a partir das Comissões Mistas de Conciliação e das 

Juntas de Conciliação de Julgamento em 1932, Samuel Fernando de Souza compreende 

 
100 VISCARDI, Cláudia Maria Ribeiro. Corporativismo e neocorporativismo. Estudos Históricos Rio de 

Janeiro, vol 31, nº 64, p. 243-256, maio-agosto 2018, p.248. 
101 GARRIDO, Álvaro. O corporativismo na História e nas Ciências Sociais – uma reflexão crítica partindo 

do caso português. Estudos Ibero-Americanos, Porto Alegre, v. 42, n. 2, p. 387-408, maio-ago. 2016, p. 

393. 
102 O solidarismo foi uma corrente teórica que surge na França no final do século XIX e que teve em Alfred 

Fouillée, Léon Bourgeois e Charles Gide os seus precursores mais importantes. Compreendia uma via 

alternativa ao socialismo marxista, anarquismo e ao pensamento liberal ancoradas numa proposta 

reformista e apaziguadora das tensões entre as classes sociais. Autores brasileiros da década de 1930 

alinhados com o pensamento corporativista, como Oliveira Vianna, são influenciados por essa corrente. Ver 

BRESCIANI, M. Stella M. O charme da ciência e a sedução da objetividade: Oliveira Vianna entre 

intérpretes do Brasil. Editora Unesp, São Paulo, 2005. 
103 TORREGGIANI, Valerio. O corporativismo e o legado constitucional britânico: evidencias da história 

das ideias. Estudos Históricos Rio de Janeiro, vol. 31, nº 64, p. 151-172, maio-agosto 2018, p.195. 
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que a proposta de conciliação entre as classes, como princípio corporativista na esfera 

jurídica, estava colocada não apenas na legislação internacional, mas também já 

anteriormente na França napoleônica do século XIX, por isso “a adoção do princípio de 

conciliação não se restringe a uma suposta influência da ideologia fascista na legislação 

brasileira.”104 

No caso brasileiro, havia na década de 1930 um anseio pela implementação da 

indústria nacional e para isso era necessário criar um consenso corporativista aparente, 

como afirma Valéria Marques Lobo.105 Dois pontos foram fundamentais para a 

solidificação do projeto corporativo como prática política brasileira: a introdução de um 

modelo sindical administrado diretamente pelo Estado, iniciado pela criação da Lei de 

Sindicalização de 1931, pelo Decreto n° 19.770; e, principalmente, a construção de um 

discurso homogêneo e processual que aglutinasse especialmente os trabalhadores afastados 

do contexto sindical, organizado e mediado pelos interlocutores do Estado e do 

empresariado. Além do controle repressivo acentuado na configuração do Estado Novo de 

1937, era fundamental uma proposta persuasiva de adesão dos trabalhadores ao projeto 

corporativista; construir uma eloquência discursiva capaz de promover a conciliação das 

classes sociais.  

Como aponta Claudia Viscardi, a presença desse novo Estado autoritário passa a 

ser construído frente ao liberalismo e ao federalismo oligárquico tido como decadente e vai 

ganhando respaldo em vários setores sociais: empresários, intelectuais e uma parcela dos 

trabalhadores.106
 Há um grande interesse de intelectuais brasileiros do período, que 

parecem alinhados aos princípios corporativistas, em identificar as causas do atraso e da 

incapacidade em adaptar a democracia liberal à realidade nacional. 

Alberto Torres, um dos intelectuais interessados em desenvolver as causas das 

impossibilidades do Estado liberal, acreditava que o contexto antes de 1930 “nos conduziu 

em um vagar sem rumo”, e continua: 

 
104 SOUZA, Samuel Fernando de. Coagidos ou subornados: trabalhadores, sindicatos, Estado e leis do 

trabalho nos anos 1930. 2007. 228 f. Dissertação de Doutorado – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, 

UNICAMP, 2007, p.64. 
105 LOBO, Valéria M. Corporativismo à brasileira: entre o autoritarismo e a democracia. Revista Estudos 

Ibero-Americanos (Porto Alegre), v. 42, n. 2, p. 527-552, 2016, p.539. 
106 VISCARDI, Cláudia Maria Ribeiro. A representação profissional na Constituição de 1934 e as origens 

do corporativismo no Brasil. In: A vaga corporativa: corporativismo e ditaduras na Europa e na América 

Latina. org. António Costa Pinto, Francisco Palomanes Martinho. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 

2016. p. 201. 
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Somos um país sem direção política e sem orientação social e economia. Este é 

o espírito que cumpre criar. O patriotismo sem bússola, a ciência sem síntese, as 

letras sem ideal, a economia sem solidariedade, as finanças sem continuidade, a 

educação sem sistema, o trabalho e produção sem harmonia e sem apoio, atuam 

como elementos contrários e desconexos, destroem-se reciprocamente, e o 

egoísmo e interesses ilegítimos florescem sobre a ruina da vida comum. 107 

  

Torres não estava isolado nessa crítica. Oliveira Vianna, pensador bastante 

estudado e debatido, compreendia o passado brasileiro como um obstáculo para a proposta 

solidarista. Na busca de uma opção diferente da estabelecida pelo liberalismo e pelas 

tendências sociais, a teoria solidarista idealizava a superação da oposição patrão e operário 

e propunha uma ação transformadora na relação entre o indivíduo e sociedade; um novo 

contrato social.108 Para Oliveira Vianna, o passado brasileiro com seus personalismos, o 

latifúndio, a extensão territorial, o ruralismo e a incapacidade do Estado republicano até a 

década de 1920, impunham uma difícil tarefa para a superação desse artificialismo político. 

Oliveira Vianna, como observou Samuel Fernando de Souza, compreendia que a 

marginalização de grande parte da sociedade brasileira ao acesso econômico e a 

participação das decisões políticas, aumentariam as tensões e os conflitos sociais.109 Nesse 

sentido, apenas um Estado forte e centralizado, que aglutinasse as várias classes sociais em 

sua órbita, poderia criar um verdadeiro espírito público frente ao privado.110  

Além de Torres e Oliveira Vianna, outro pensador importante e também bastante 

presente nas páginas da Revista Light em várias edições foi Azevedo Amaral. Responsável 

pela tradução para o português e pelo prefácio do livro O Século do Corporativismo, do 

economista romeno Michael Manoilesco, um dos precursores dos elementos essenciais do 

corporativismo no entreguerras, compreendeu o Estado autoritário como chave na 

condução do país ao desenvolvimento no processo de harmonia das classes sociais. Para 

Amaral, a democracia liberal e o sufrágio universal não haviam trazido a liberdade 

almejada, mas pelo contrário, tinham criado uma maquinaria partidária onde a ação 

 
107 TORRES, Alberto. A Organização Nacional. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1938, p,59. 
108 BRESCIANI, M. Stella M. O charme da ciência e a sedução da objetividade: Oliveira Vianna entre 

intérpretes do Brasil. Editora Unesp, São Paulo, 2005, p.370. 
109 SOUZA, Samuel Fernando de. Coagidos ou subornados: trabalhadores, sindicatos, Estado e leis do 

trabalho nos anos 1930. 2007. 228 f. Dissertação de Doutorado – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, 

UNICAMP, 2007.p.43. 
110 GOMES, Ângela de Castro. Autoritarismo e corporativismo no Brasil: o legado de Vargas. In: 

BASTOS, Pedro Paulo Zahluth; FONSECA, Pedro Cezar Dutra. A Era Vargas: desenvolvimentismo, 

economia e sociedade. São Paulo, Unesp, 2012. 
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individual era inconcebível; no caso do Brasil, no seu entender, essa incompatibilidade era 

ainda maior e precisava ser superada, como se lê abaixo: 

 

No dia em que tiverem dissipado completamente do nosso espírito as últimas 

névoas formadas pela ilusão democrático-liberal, sentiremos acanhamento, 

senão positiva vergonha, a lembrarmo-nos que assistimos, durante tantas 

dezenas de anos, ao grotesco funcionamento de um simulacro de sistema 

representativo, tão alheio às nossas realidades nacionais, que não sabíamos 

sequer executar fielmente a imitação das suas exterioridades. 111 

 

É importante compreender que apesar da relevância dada à obra de Manoilesco por 

Azevedo Amaral, especialmente por aquele compreender o fim do modelo liberal, este 

apresenta algumas divergências, principalmente a associação do fascismo ao 

corporativismo. Amaral defende o Estado autoritário, mas fora dos alicerces do fascismo 

italiano e do comunismo. 112 

Esses pensadores brasileiros em destaque acreditavam em supostas falhas do 

passado e por isso seu obstáculo; buscavam um regime adaptado à realidade nacional: um 

Estado intervencionista que criasse uma unidade onde os interesses privados e 

particularistas se submetessem aos interesses da nação. O projeto dos intelectuais do 

período, como aponta Angela Maria Carneiro Araújo, estava voltado para a reorganização 

e capacidade da hegemonia do Estado. Esse novo tipo de corporativismo brasileiro não 

apenas pretendia eliminar as lutas políticas e construir uma unidade harmonizadora por 

meio de um Estado forte, mas também incluir as classes emergentes, especialmente a nova 

burguesia industrial e, de forma controlada, os trabalhadores.113 Esse projeto corporativista 

de caráter autoritário exigia do Estado novos mecanismos para a incorporação da classe 

trabalhadora, inclusive para a sua colaboração e cooperação. Ainda segundo Araújo: 

 

O corporativismo, porque constituía a forma de organização das classes e da sua 

participação nas decisões do Estado, mas também porque era concebido, como 

fator disciplinar das classes e de promoção da colaboração entre elas, como um 

mecanismo de reorganização e planejamento da economia em bases nacionais, 

 
111 AMARAL, Azevedo. O Estado autoritário e a realidade nacional. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 

1938, p.32.  
112GOMES, Ângela de Castro. Azevedo Amaral e o século do corporativismo, de Michael Manoilesco, no 

Brasil da Era Vargas. Sociol. Antropol. [online]. 2012, vol.2, n.4, p.193. 
113 ARAÚJO, Ângela. Estado e trabalhadores. In: ARAÚJO, Ângela (Org.). Do corporativismo ao 

neoliberalismo. Estado e trabalhadores no Brasil e na Inglaterra. São Paulo: Boitempo, 2002, p.34. 
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figurava neste projeto como o instrumento, por excelência, de reordenamento 

das relações entre segmentos das classes dominantes e destas com o Estado e de 

obtenção do consentimento de parcelas das classes trabalhadoras.114 

 

O próprio Getúlio Vargas em diversos discursos e escritos apresenta a necessidade 

quase natural da presença do Estado para reorganizar e coordenar os setores sociais: 

 

A complexidade dos problemas morais e materiais inerentes à vida moderna 

alargou o poder de ação do Estado, obrigando-o a intervir mais diretamente, 

como órgão de coordenação e direção, nos diversos setores da atividade 

econômica e social.115 

 

Importante mencionar um outro caminho do corporativismo brasileiro: o 

positivismo social, especialmente em introduzir e integrar o proletário à sociedade 

moderna, teve uma forte influência na trajetória política de Vargas antes de 1930. Como 

apontou Alfredo Bosi, a carreira ideológica de Vargas foi coerente com a proposta de um 

Estado forte com a finalidade de ser um mediador de conflitos entre as classes dominantes 

e os trabalhadores.116 O Partido Republicano Rio-Grandense (PRR), de base positivista - 

tendo  Vargas como um dos seus representantes desde 1909, especialmente em 1922, eleito 

para a Câmara dos Deputados, quatro anos antes de se tornar ministro da Fazenda de 

Washington Luís - compreendia o trabalhador como um alvo a ser entendido e educado, ao 

invés de medidas normativas impositivas.117 A perspectiva em conceber o trabalhador como 

ator social, já presente nas práticas políticas de Vargas no PRR, permeava suas medidas na 

década de 1930 para organizar e amenizar politicamente os possíveis confrontos entre 

capital e trabalho. Como representante do Rio Grande do Sul na Câmara, Vargas delineava 

seus ideais formadores, aproximando-se da visão de autores do positivismo clássico. 

A nossa pesquisa não pretende fazer um debate sobre os desdobramentos do 

corporativismo e muito menos um estudo sobre as suas ressignificações. O presente 

trabalho buscar compreender a idealização da harmonia  do trabalho como um dos pilares 

 
114 Ibidem. 
115 VARGAS, Getúlio. A Nova Política do Brasil. Editora José Olympio, 1938, p.135-136. 
116 BOSI, Alfredo. Anchieta ou as flechas opostas do sagrado. In: Dialética da colonização. SP: Companhia 

das Letras, 1992, p.287-288. 
117 FONSECA, Pedro Cezar Dutra. Gênese e precursores do desenvolvimentismo no Brasil. In: BASTOS, 

Pedro Paulo Zahluth; FONSECA, Pedro Cezar Dutra. A Era Vargas: desenvolvimentismo, economia e 

sociedade. São Paulo, Unesp, 2012, p.44 
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centrais do corporativismo na década de 1930 no Brasil. Partimos do conceito clássico de 

corporativismo social de Philippe Schmitter: 

 

O corporativismo social pode ser definido como um sistema de representação de 

interesses no qual as unidades constituintes são organizadas em um número 

limitado de categorias singulares, compulsórias, não competitivas, 

hierarquicamente ordenadas e funcionalmente diferenciadas, reconhecidas ou 

licenciadas (quando não criadas) pelo Estado, às quais é concedido monopólio 

de representação dentro de sua respectiva categoria em troca da observância de 

certos controles na seleção de seus líderes e na articulação de demandas e apoios. 
118 

 

Vale ressaltar, como apontou Valerio Torregiani, que essa definição do 

corporativismo social é puramente conceitual; existiram diferentes possibilidades teóricas 

e práticas na Europa e fora dela; uma multiplicidade de realizações de acordo com suas 

transformações, mediações e adaptações a cada dinâmica nacional. 

As categorias não competitivas e hierarquicamente ordenadas, como aponta 

Schmitter, são os elementos centrais para compreender o mecanismo corporativista 

presentes nas páginas da Revista Light.  Analisaremos a seguir a construção discursiva da 

Revista Light no processo de incorporação dos seus trabalhadores aos seus pressupostos 

ideológicos. Examinaremos os modos e métodos encontrados pelo Departamento de 

Publicidade e Propaganda, na busca por diminuir as tensões entre o capital e o trabalho e 

convencer sobre a importância da subordinação do operário para a prosperidade da 

empresa. 

 

 

2.2 Cooperação, hierarquia e sociabilização 

 

A Revista Light, como demonstrado resumidamente no primeiro capítulo, procurou 

abordar vários elementos do cotidiano de suas fábricas, oficinas e escritórios no Brasil: 

aniversários e aposentadorias dos funcionários; elogio aos operários que se destacavam 

 
118 SCHMITTER, Philippe C. Still the century of corporatism? The Rewiew of politics, v. 36, n. , jan. 1974, 

p.43-44. 
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pelo bom cumprimento do trabalho; eventos festivos e esportivos; crônicas e contos 

literários; orientações de comportamento dos pedestres por conta dos bondes e até mesmo 

artigos de intelectuais e figuras públicas que, além de frequentaram as páginas no 

periódico, também cotidianamente visitavam as oficinas e escritórios, principalmente 

políticos e técnicos do Ministério do Trabalho. Em todas essas abordagens temáticas, dois 

eixos aparecem com mais recorrência de forma direta ou indireta: a valorização do bom 

trabalhador e o enaltecimento da harmonia entre os operários – entre eles e com seus chefes 

- como elemento primordial para o desenvolvimento da empresa e do país. 

A construção de um corpo discursivo, como estratégia de persuasão da valorização 

da harmonia e da compreensão do papel do trabalhador como parte fundamental de um 

corpo orgânico único, precisava de mediadores que buscassem dialogar com os 

trabalhadores. O discurso de Lindolfo Collor, nomeado para o novo Ministério do 

Trabalho, no Rotary Club do Rio de Janeiro em dezembro de 1930, apresentava as novas 

diretrizes do Estado: 

 

É tempo já de substituirmos ao velho e negativo conflito de “luta de classes”, o 

conceito novo, construtor e orgânico de” colaboração de classes”. A Nova 

República brasileira, propõe-se a dar expressão, a dar expressão legal e real a 

essas novas diretrizes sociais. A luta das classes encontra as suas origens em 

condições retrogradas que nós refugamos por absurdas e atentatórias á própria 

dignidade do Estado. Tanto o capital como o trabalho merecem e terão o amparo 

e a proteção do governo. 

As forças reacionárias do capital e as tendências subversivas do operariado são 

igualmente nocivas a pátria e não podem contar com o beneplácito dos poderes 

públicos. Capital e trabalho, no Brasil, têm uma função brasileira a cumprir e 

essa função se ha de realizar dentro dos mais rigorosos ditames da justiça. 

A regularização jurídica das relações entre o capital e o trabalho, obedecerá, pois, 

entre nós, ao conceito fundamental da colaboração de classes. Não ha nenhuma 

classe, seja proletária, seja capitalística, que possa pretender que os seus 

interesses valham mais do que os interesses da comunhão social. O Brasil 

primeiro, depois os interesses de classes.119 

 

O trecho da fala do ministro Lindolfo Collor nos ajuda a compreender algumas 

novas questões que começam a tomar a cena na esfera pública: a nova relação que o Estado 

procurará ter com os empregadores e empregados. Alguns termos como “regularização 

 
119 Trecho do discurso de Lindolfo Collor no Rotary Club do Rio de Janeiro, Folha da Manhã, 27/12/1930, 

apud CARONE, Edgar. A República Velha. Instituições e classes sociais. Difusão Europeia: São Paulo, 

1970, p.223. 
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jurídica”, “comunhão social”, “colaboração de classes”, ou palavras como “amparo”, 

“proteção”, surgem como estruturantes no discurso do ministro.  

O empresariado da Light incluía propositalmente o trabalhador como o sujeito 

determinante no encadeamento orgânico da estrutura corporativa, sendo não mais simples 

coadjuvante do corpo social, mas peça fundamental da produção do ideário 

desenvolvimentista. O trabalhador deixa de ser um mero produtor e passa ser o homem 

indispensável para a constituição social saudável, o próprio núcleo que sustenta a ordem 

do organismo, contextualizado com o fortalecimento da nação; a ordem e progresso, tão 

alentados pelos discursos, são apenas exequíveis com o comprometimento do trabalhador, 

sua disciplina e dedicação, como aponta Charles Barton, presidente do complexo das 

oficinas Light do Rio de Janeiro, a Cidade Light: 

 

Lançando a eficiência, os operários corresponderam ao que a Companhia faz por 

eles, pois, aqui a nossa maior preocupação é o homem. 

Quer agora saber o segredo do nosso êxito? Está na disciplina e na Cooperação. 

A disciplina aqui é perfeita. Cada um sabe o que tem a fazer e como deve agir e 

ninguém infringe as regras estabelecidas e indispensáveis para a marcha normal 

do trabalho e vida agradável para todos. Por isso ha ordem e o trabalho anda. 

A cooperação é também absoluta e todas as secções trabalham em harmonia, 

conjugando os seus esforços, para o melhor resultado do trabalho. Por isso, o 

trabalho é eficiente e realizamos na “Cidade-Light” uma obra util.120 

 

 

A harmonia e a ordem, consequências da disciplina, permeiam as relações de 

trabalho, fortalecendo a dinâmica dos poderes atuantes que detém o domínio do discurso. 

A aproximação do discurso do chefe da Cidade Light com a do ministro Lindolfo Collor e 

do próprio Getúlio Vargas, aponta que o empresariado estava preocupado em manter-se na 

sua posição social de burguesia urbana e preservar seus interesses.121 Há uma convergência 

entre o discurso do empresariado e o discurso do Estado na defesa da questão social, como 

relembra Ângela Maria Carneiro de Araújo: 

 

 
120 Revista Light, setembro de 1932, p.11. 
121 ARAUJO, Ângela Maria Carneiro. A construção do consentimento: corporativismo e trabalhadores no 

Brasil dos anos 30. 1994, Tese de doutorado. Departamento de Ciência Política do Instituto de Filosofia e 

Ciências Humanas da UNICAMP, p.117. 
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A burguesia urbana não ficou indiferente ao discurso e as propostas 

corporativistas. A literatura que trata do comportamento desta classe social na 

década de 30, mostra que no tocante à intervenção do Estado na questão social 

há uma mudança sensível na tônica do seu discurso que passa a admitir a 

necessidade da legislação social e paulatinamente a reconhecê-la como 

instrumento de promoções dos seus próprios interesses.122 

 

A Revista Light, em consonância com essas novas abordagens do Estado, também 

traz a questão social como um princípio a ser idealizado para seus trabalhadores. Segundo 

o Diretor Geral do Departamento Nacional do Trabalho, Custódio de Viveiros, que visita 

as oficinas da Light no Rio de Janeiro em julho de 1934, a Light era um exemplo de 

organização na aplicação das leis trabalhistas mesmo com dezenas de milhares de 

trabalhadores, afinal a Light teria conseguido, segundo ele, transplantar para o operário a 

mesma consciência de seus deveres, como em um jogo de xadrez: 

 

A unidade não se perde no aluvião de algarismos e nomes. No tabuleiro de 

xadrez.(...) Todos se movem de acordo com as normas estabelecidas; pião só 

pula uma casa, o bispo anda em diagonal; a torre na horizontal...Não há erro ou 

omissão porque os homem que assumiram a responsabilidade do trabalho tem 

consciência de seus deveres e convicção. 

Vim da Light satisfeito, porque trouxe a convicção de que os 17.000 homens da 

sua empresa me darão sempre menos trabalho do que os 17 cidadãos que 

constituem uma fábrica de tamanco...123 

 

Os artigos e textos escritos nas páginas da Revista muitas vezes contam com a 

autoria de intelectuais entusiasmados com o Estado autoritário e seus elementos 

corporativistas. A função do intelectual, segundo Getúlio Vargas, em seu discurso de posse 

como membro da ABL (Academia Brasileira de Letras) em 1943, não era mais restrita aos 

romancistas e poetas, mas cada vez mais se alargava às profissões liberais, aos juristas, 

historiadores, políticos e até industriais. Este, o intelectual, teria, nessa perspectiva, a 

missão de não apenas interpretar socialmente o Brasil, mas como aponta Vargas, 

desenvolver uma “espécie de judicatura sobre a vida mental do País”.124 A partir de 1930, 

ele se tornaria também um homem de ação, um ser político que deveria “comunicar-se com 

 
122 Idem, p.118. 
123 Revista Light, 07/1934, p.10. 
124 VARGAS, Getúlio. A nova política do Brasil. O Brasil na Guerra: 1º de maio de 1943 a 24 de maio de 

1944. Rio de Janeiro: José Olympio, 1944. v. 10, p.236. 
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o público com precisão e clareza, explicando ideias e problemas nacionais, esforçando-se 

por fazer-se ouvir e compreender”.125 Sua figura passa a ser não somente do intérprete 

prestigiado e autorizado, mas aquele que tem a incumbência de unir o governo e o povo, 

ou seja, uma relação estreita de consonância com o Estado.126 Nesse sentido, o intelectual 

não era somente apenas aquele que compreenderia a realidade nacional, mas também o que 

buscaria explicar de modo acessível as transformações do país para a sociedade. 127Essa 

consolidação do “lugar do intelectual” é claramente percebida após o fortalecimento do 

Estado Novo e visivelmente defendida na revista Cultura Política (1941-1945) que tinha 

como propósito difundir as perspectivas ideológicas do regime; apenas o intelectual, com 

suas qualidades específicas, poderia exercer a função social e política de explicitar o 

espírito nacional para a sociedade 128 

Nesse sentido, a presença de Azevedo Amaral129 é recorrente nas páginas da Revista 

Light. Em seu texto intitulado “O verdadeiro espírito corporativo” de maio de 1936, é 

essencial para a compreensão de alguns elementos do corporativismo presentes no 

periódico. Essa foi uma edição comemorativa, pois a Revista chegara ao centésimo 

número. Amaral expõe de maneira clara suas considerações sobre a proposta corporativista 

nas relações de trabalho; compreendia que a Light, especialmente pelo grande número de 

empregados nos mais variados postos de trabalho, era um exemplo de “solidariedade moral, 

que transforma as relações hierárquicas e disciplinares em um ajustamento suave de 

colaboração espontânea e racionalmente sistematizada”.130 Para Amaral, o principal ponto 

fraco da indústria moderna seria a ausência da solidariedade entre seus empregados e a 

falta de coesão moral; a solução passaria por convergir os esforços individuais para o 

 
125 Idem, p.221. 
126 VELLOSO, Monica Pimenta. “Os intelectuais e a política cultural do Estado Novo”. In: FERREIRA, 

Jorge e DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. “O Brasil Republicano – vol. 2”. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2003, p.155. 
127 GOMES, Ângela Maria de Castro; Hansen. Patricia Santos. Intelectuais, mediação cultural e 

projetos políticos: uma introdução para delimitação do objeto de estudo. In: GOMES, 

Ângela Maria de Castro; Hansen. Patricia Santos (Orgs.) Intelectuais mediadores: práticas 

culturais e ação política. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016, p. 26. 
128 GOMES, Ângela de Castro. História e historiadores. Rio de Janeiro: FGV, 1996, p.138-139. 
129 Azevedo Amaral é considerado um dos grandes críticos do liberalismo no contexto década de 1930 no 

Brasil. Nasceu no Rio de Janeiro em 1881, filho de engenheiro do setor de ferrovias Ângelo Tomás do 

Amaral e de Maria Francisca Álvares de Azevedo Amaral, teve a trajetória marcada por seu 

posicionamento em jornais como o Correio da Manhã, A Notícia, Gazeta de Notícias e Jornal do Comércio, 

a criação e organização direta da revista Novas Diretrizes entre 1938 a 1942 (com subsídio da Light).  

Formou-se em medicina em 1903, mas dedicou-se ao jornalismo e a produção de livros voltados a política. 

Entre 1910 e 1916 permaneceu na Inglaterra e contribuiu com a coluna "Notícias de Londres" no Correio 

da Manhã durante este período. GOMES, Ângela de Castro, Azevedo Amaral e o século do corporativismo, 

de Michael Manoilesco, no Brasil da Era Vargas. Sociol. Antropol. [online]. 2012, vol.2, n.4. 
130 Revista Light, 05/1936, p.17. 
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objetivo comum. O espírito corporativo das indústrias devia se inspirar nas organizações 

militares: assim como o soldado se orgulha do seu regimento e reconhece para com ele 

seus deveres militares, o operário também teria como objetivo defender o prestígio da 

entidade industrial e combater os excessos da impaciência individual. Esse processo devia 

ser percebido pelos próprios operários, “conscientes do valor da sua contribuição 

individual, para a obra comum”, mas também pela coordenação da direção e das esferas 

administrativas. A prosperidade e a harmonia dentro fábrica precisariam passar pela 

consciência do trabalhador em controlar suas inquietações, mas mais ainda, em 

compreender e aceitar seu papel dentro da unidade produtiva: 

 

Por mais restrita e modesta que aparentemente seja a função de um empregado 

da Light, quem o observa não deixa de reparar como ele tem desenvolvida a 

consciência da significação de seu papel em um grande conjunto de atividades e 

como sente também as responsabilidades que o integram na organização de que 

se orgulha de ser parte. Criou-se nesse vasto pessoal de trabalhadores manuais e 

intelectuais, ocupando os planos mais diferentes na entrosagem geral dos 

serviços, uma personalidade característica.131 

 

Em seu livro O Estado Autoritário e a Realidade Nacional, escrito dois anos depois 

do texto para a Revista Light, Azevedo Amaral questionava o conceito de liberdade dentro 

do interesse coletivo; essa discussão é importante para analisarmos os elementos 

corporativistas apresentados pelo autor no periódico. Ele compreendia que no cenário 

totalitário, a liberdade pertencia apenas ao Estado; na democracia liberal, a liberdade do 

indivíduo era interrompida e neutralizada pelo direito que outros indivíduos também 

tinham de exercer sua liberdade. No caso brasileiro, especificamente novo regime 

varguista, a liberdade não era considerada independente da unidade social, pelo contrário, 

“a liberdade individual tem forçosamente de coincidir com a capacidade de exprimir a 

sincronização da ação do indivíduo com o ritmo da vontade coletiva e com os interesses 

nacionais.”132 Ou seja, a liberdade do indivíduo no Estado autoritário está vinculada à sua 

compreensão em encontrar sua função social, seu ofício, e desempenhá-la dentro do 

organismo nacional: 

 

A manutenção dessa harmonia, de que dependem a segurança, o bem estar e o 

progresso da Nação, é para o indivíduo uma condição imprescindível à 

 
131 Idem. 
132 AMARAL, Azevedo. O Estado autoritário e a realidade nacional. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 

1938, p.147. 
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realização do seu próprio destino. Assim, nenhum indivíduo normal pode 

sentir impulsos que o levem a exercer sua liberdade em sentido contraditório 

ao funcionamento regular do organismo coletivo em cujo dinamismo ele 

desempenha um papel definido pelas diretrizes de um sentido social 

nitidamente caracterizado.133 

 

Para Azevedo Amaral, a função mais importante nesse processo de formação da 

consciência do trabalhador, sobre sua importância na empresa e criar o “espírito 

corporativo”, era evidenciar todas as práticas sociais que a Light desenvolvia, a 

“sociabilidade entre o seu pessoal”. Neste sentido, a Revista Light cumpria o papel de 

destacar exaustivamente as práticas sociais promovidas pela empresa. Segundo o autor, 

este papel do periódico é essencial para que o espírito corporativista seja o componente 

da vida operária na Light; sem a sua influência, os trabalhadores ficariam “reduzidos ao 

círculo estéril da sua acanhada vida individual”. O departamento de publicidade e a 

Revista Light seriam, nas palavras de Amaral, um sistema nervoso “que pôs em contato, 

uma com as outras, perto de vinte mil almas”.134 

Em um outro artigo de 1937, Amaral exaltava a atuação da Light em 

compreender de forma quase isolada no Brasil; a necessidade do patronado em adentrar 

a vida social e cultural dos seus trabalhadores. Para o autor, com exceção de 

personagens esporádicos como o “imortal” Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de 

Mauá, os empregadores e patrões nunca tiveram a compreensão da responsabilidade na 

formação social dos seus subordinados. A Light, junto com o seu periódico, imprimia 

uma ação inédita: 

Pela primeira vez um grande conjunto industrial empregando dezenas de 

milhares de pessoas revelou a preocupação constante de estabelecer uma 

legião dos seus empregados vínculos morais e humanos de associação cordial 

e de incalculável utilidade para os seus trabalhadores de todas as categorias. 

Essas relações caracterizaram-se por várias formas, entre as quais sem dúvida 

a adoção de um alto padrão de justiça e equidade e o acatamento aos interesses 

legítimos dos empregados ocuparam lugar de destaque.135 

 

Esse discurso da harmonia e solidariedade na Revista Light não foi exclusivo de 

Azevedo Amaral. No começo de outubro de 1935, aconteceu uma conferência de Erverado 

Backheuser, referência intelectual do período, para os operários da empresa. Backheuser 

compreende uma crise generalizada no mundo, pois, os interesses privados, do indivíduo, 

 
133 Idem, p.148. 
134 Revista Light, 05/1936, p.17. 
135 Revista Light, 01/1931, p.50. 
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grupo ou classe, se sobrepunham ao bem-estar coletivo. A solução seria uma compreensão 

nítida entre o braço e o capital, entre o esforço operário e a inteligência que o coordena. 

Para fundamentar e ilustrar para os ouvintes da palestra, Backheuser cria a metáfora das 

raízes e das sementes: 

 

Não se pode orgulhar o tronco das suas raízes, quando estas provêm das 

sementes, como a semente não se deve imaginar superior as raízes, quando 

estas são o ponto de partida da sua pujança, da sua vitalidade através a folha e 

o fruto. 

Aí está, numa imagem linda, a filosofia social de todos os tempos.136 

 

Para os dois intelectuais, tanto Azevedo Amaral, quanto Erverado Backheuser, as 

práticas da Light e seu complexo industrial de convivência operária, conhecido como 

Cidade Light, eram modelos para as demais empresas brasileiras, pois seguiam alguns 

requisitos fundamentais para o ambiente harmônico. Além do espírito de justiça da direção 

da empresa e de sua tradição na formação técnica dos operários, há dois pontos primordiais 

pontuados pelos autores: a garantia de proteção e direitos para os operários e o incentivo à 

sociabilidade, ou seja, os benefícios que a empresa proporcionava aos trabalhadores. 

Em janeiro de 1938, um artigo intitulado “Coleguismo” de Annibal Bonfim 

publicado pela Revista, reavaliou o conceito de coleguismo nas oficinas da Light. Bonfim 

que era também sub-chefe do Departamento de Publicidade da Light, apontou o que 

considerava um erro no emprego do termo, por apenas ser praticado por membros de uma 

mesma classe social e não pelos feitos morais de indivíduos merecedores, ou seja, a 

solidariedade deveria premiar as ações de uma pessoa, independentemente da classe social 

a que ela pertencia. A solidariedade entre os membros da mesma classe, segundo Bonfim, 

levaria normalmente à proteção dos maus indivíduos: 

 

Na escola o coleguismo se patenteia, normalmente, no fornecimento de ‘cola’ a 

um vadio, na mentira ao mestre para justificar um faltoso (...) Nos grandes 

agrupamentos de trabalho as demonstrações dessa mesma interpretação errônea 

de coleguismo são ainda mais perniciosas. As vezes tomam a forma de 

resistência ou oposição a um chefe que se viu obrigado a punir um funcionário 

que errou; outras vezes o exagero vai ao ponto de ser declarada uma greve em 

 
136 Revista Light, 10/1935, p.15. 
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desagravo a um colega que a grande maioria não conhece e por um caso cujas 

circunstâncias são ignoradas pelos grevistas.137 

 

O coleguismo, no sentido de não denunciar os operários considerados desordeiros 

ou ainda protegê-los por ser um membro da mesma classe, era interpretado como um 

grande erro. As diferenças entre os subordinados e os chefes seriam por conta desse falso 

coleguismo, pois protegeria os maus operários; até mesmo os movimentos grevistas 

poderiam ser originários dessa falta de solidariedade para além das classes sociais. A 

resistência dos operários às ordens de um chefe, ou a participação nas greves, são apontadas 

como equívocos de uma solidariedade horizontal. Em seu lugar deveria ser praticada uma 

solidariedade vertical, não só desejável, mas obrigatória para o bom andamento do 

trabalho. 

Neste sentido, Annibal Bonfim compreendia que a Light cumpria o coleguismo 

correto ao estreitar os laços entre os diferentes grupos na hierarquia. Para o autor, quando 

a Light premiava ou homenageava seus trabalhadores pelos muitos anos de dedicação, ela 

gerava justamente o coleguismo construtivo. Como no caso do assistente de almoxarifado 

geral Nils Adolph Kjaer, que completara em 1933 trinta anos de trabalho na Light. O 

trabalhador de origem dinamarquesa, que começou a trabalhar na Light em 1892 como 

fiscal de bilhetes e recebimento de passagens, ganhou uma homenagem de seus chefes e 

uma pequena biografia especial na edição de agosto daquele ano. Segundo a Revista, o 

veterano Sr. Adolph seria um exemplo “belíssimo que merece o nosso respeito e a nossa 

admiração” já que atingira as três virtudes do trabalhador ideal: honestidade, rapidez e 

principalmente cooperação, afinal, “pela harmonia como sempre colaborou com os demais 

chefes e empregados”.138  

Os chefes também ganhavam homenagens, como o caso de João Martinho que era 

chefe geral das oficinas da Companhia City da Light de Santos. Após quarenta e quatro 

anos de trabalho, Martinho se aposentou e recebeu condecorações de seus subordinados, 

segundo a Revista, pois buscou sempre a perfeita harmonia e colaboração dos operários. O 

chefe em sua despedida pedia aos operários subordinados “que sempre procurem prestar 

 
137 Revista Light, 01/1938, p.8. 
138 Revista Light, 08/1933, p.18. 
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os seus bons serviços a seu patrão, pois cedo ou tarde serão recompensados. Trabalhar, 

cuidar dos interesses do patrão, é o dever de todo bom empregado”139 

Ao longo das edições da Revista há um grande esforço em relatar as homenagens - 

textuais e fotográficas - que os operários faziam aos seus chefes, além do enaltecimento 

dos feitos do bom operário.  

O editorial de dezembro de 1938 reforçou a posição da Revista sobre a perspectiva 

dessa aproximação entre chefes e subordinados. Assim como a maior preocupação de um 

chefe de família é a cordialidade entre seus membros, nas oficinas da Light a preocupação 

dos chefes é também criar um ambiente de cordialidade, pois nas oficinas “onde os que 

trabalham formam também suas famílias”. Segundo a Revista, para que existisse o prazer 

em trabalhar e assim obter maior rendimento, os trabalhadores deveriam imitar o ambiente 

familiar, ou seja, reproduzirem nas oficinas e escritórios a confiança e a harmonia. Um 

operário em comunhão com todos “sentindo-se amparado, respirando nesse ambiente puro 

e confortador, produz naturalmente mais e melhor”.140 Essa relação em conjunto é 

fundamental para a Companhia: 

 

Quanto maior é a nau, maior a tormenta. Assim a ordem e o bom andamento dos 

serviços é naturalmente mais difícil de conseguir numa grande casa. Observando 

sempre o princípio de cordialidade, a Light consegue verdadeiras maravilhas. Os 

empregados têm a noção exata de que os seus chefes são antes de mais nada seus 

amigos e os chefes, por sua vez, tratam os auxiliares de modo a aumentar a 

confiança existente? São tradicionais as festas e comemorações constantes nas 

quais congraçam chefes e auxiliares, dos mais altos aos mais modestos. Dir-se-

ia, então uma grande família e festa.141 

 

Percebe-se no editorial a tentativa de extensão do mundo privado do operário para 

o espaço da fábrica; sentir-se acolhido, protegido, ser cordial e amável com os demais, 

especialmente com seus superiores, assim como o operário é com sua família. O poder, 

desse modo, é naturalizado.142 

 
139 Revista Light, 07/1939, p.13. 
140 Revista Light, 12/1938, p.9. 
141 Idem. 
142 O conceito de poder utilizado na pesquisa se ampara na definição de poder social e as esferas de poder, 

segundo Norberto Bobbio, definido pela atividade social produtiva em que o indivíduo está inserido: 

“Como fenômeno social, o Poder é, portanto, uma relação entre os homens, devendo acrescentar-se que se 

trata de uma relação triádica. Para definir um certo Poder, não basta especificar a pessoa ou o grupo que o 

detém e a pessoa ou o grupo que a ele está sujeito: ocorre determinar também a esfera de atividade à qual o 



64 
 

Nessa linha, outro texto intitulado “Homem músculo e homem cérebro”, de 

novembro de 1933, de autoria da própria revista, evidencia sua perspectiva das relações 

corporativistas dentro da empresa. Em sua análise, o homem passou por um processo 

evolutivo que deixou de ser sua própria máquina perfeita baseada estritamente no corpo 

como fonte vital do trabalho: “hoje, ao contrário do que foi nos primórdios da civilização, 

pede-se ao operário o máximo de cérebro e o mínimo de músculo”.143 Essa capacidade 

pensante adquirida pelo o trabalhador moderno, segundo a revista, pode refletir em um 

excesso de individualismo. As grandes indústrias têm a função de disciplinar os esforços e 

as energias individuais. Mais uma vez a comparação com a organização militar surge como 

modelo a ser seguido pelos trabalhadores: 

 

   Assim como os homens arregimentam em exércitos para destruir e esses 

exércitos obedecem a generais, capitães e sargentos, assim para o trabalho 

criador e construtivo, tem os homens de agremiar-se em núcleos de trabalho que 

são as fábricas e as usinas.  Há aí também comandantes, oficiais, sub-oficiais e 

soldados, ligados pelo espírito da disciplina. 144 

 

A presença do exército, especialmente o Centro Militar de Educação Física, em 

palestras e no treinamento do Clube de Escotismo da Light, como veremos mais 

profundamente no capítulo 3, eram detalhados na Revista ao longo de suas edições. Em 

dezembro de 1935, o capitão Ignácio de Freitas Rolim, diretor técnico do Centro Militar de 

Educação Física do exército, e personagem constante na Cidade Light, discursa em uma 

conferência no refeitório-cafeteria para os operários em homenagem ao dia da Bandeira. 

Em seu discurso, os operários brasileiros seriam os mais inteligentes do mundo, já que esse 

perfil estava presente no espírito nacional desde os tempos coloniais, como por exemplo 

na figura do indígena. Este, mesmo “ordinariamente analfabeto” consegue conduzir uma 

pequena embarcação no meio do Amazonas, a frente de “qualquer timoneiro do norte”, já 

que tem capacidade de “discernir e compreender a linguagem do rio, da selva e da fauna 

 
Poder se refere ou a esfera do Poder. A mesma pessoa ou o mesmo grupo pode ser submetido a vários tipos 

de Poder relacionados com diversos campos. O Poder do médico diz respeito à saúde; o do professor, à 

aprendizagem do saber; o empregador influencia o comportamento dos empregados sobretudo na esfera 

econômica e na atividade profissional; e um superior militar, em tempo de guerra, dá ordens que 

comportam o uso da violência e a probabilidade de matar ou morrer.” BOBBIO, Norberto, MATTEUCCI, 

Nicola e PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política de Política, São Paulo: Editora UNB – Imprensa 

Oficial: 2004, p.934. 
143 Revista Light, 11/1933, p. 18. 
144 Idem. 
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aquática”. Os “mestiços analfabetos” dos engenhos de açúcar também são dignos de 

exemplo; conseguiam organizar e controlar as instalações das máquinas melhor que os 

estrangeiros. Para Ignácio Rolim, a inteligência estaria no espírito das classes laboriosas 

brasileiras, era da natureza do povo trabalhador brasileiro e precisava ser enaltecida. 

A força estratégica do conceito de pátria na diminuição das diferenças é 

fundamental, como aponta Eliana Dutra. Segundo a autora, o patriotismo e o nacionalismo 

despertariam sentimentos poderosos já que contribuíram para o desaparecimento das 

diferenças entre o público e o privado; a insegurança devido à ausência do privado 

colocaria o espaço público da nação como única possibilidade de proteção e segurança 

imaginárias.145 Essa insegurança, segundo Maria Rolim Capelato, explicaria a 

potencialização dos sentimentos e a identificação da pátria como uma consciência de 

valores coletivos com uma forte carga emotiva.146 Além da aproximação de elementos 

patrióticos, que analisaremos durante a pesquisa, Ignácio Rolim também afirmava as 

semelhanças de um soldado com um operário, afinal, são parte de um mesmo organismo 

na construção da pátria. Nesse sentido, a missão nacionalista tinha um papel apelativo 

fundamental, já que ela empreenderia o espírito de colaboração entre os operários: 

 

O organismo humano é a máquina mais perfeita e que o seu funcionamento é a 

resultante da colaboração solidária de todos seus órgãos, sendo suficiente um 

deles estar em más condições para que o reflexo se dê por todo o organismo. Na 

busca desta colaboração solidária de todas as partes do nosso organismo, 

obtemos também o relevo da plástica, agilidade do corpo, a fidalguia da 

expressão, a regularidade de gestos, a firmeza das atitudes e o espírito de 

cooperação.147 

 

O discurso do capitão Ignácio Rolim contém princípios fundamentais do 

corporativismo: a aproximação de grupos sociais – soldados e operários – e das classes 

sociais desiguais; a representação de um corpo orgânico que traduz a unidade como um 

discurso anti-individualista e o princípio da cooperação de um corpo militarizado e 

 
145 DUTRA, Eliana Regina de Freitas. O ardil totalitário: imaginário político no Brasil dos anos de 1930 / 

Eliana de Freitas Dutra. – 2. ed. – Belo Horizonte: Editora UFMG, 2012, p. 140. 
146 CAPELATO, Maria Helena. Multidões em cena, propaganda política no varguismo e no peronismo. São 

Paulo, Editora Unesp, 2ª Edição, 2009, p.263. 
147 Revista Light, 12/1935, p.12-13. 
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disciplinado.148 Esse corpo orgânico, que precisa se manter unido e amparado pela 

colaboração solidária dos trabalhadores, é um resquício de um determinado pensamento 

sociológico científico do final do XIX, embora com intensas críticas dentro da Sociologia 

do período. Como aponta Daniela S. Barbieris, existia um esforço profundo em 

compreender a sociedade com leis semelhantes ou iguais às da natureza; a analogia 

funcionaria como uma ferramenta para encarar a sociedade dentro de um conjunto de leis 

naturais, que seguiriam o processo de evolução comum a todos os seres vivos. Nesse 

sentido, os indivíduos pouco poderiam fazer a não ser compreender essas leis orgânicas 

como inalteráveis e se adaptarem. 149 

Tanto no discurso do capitão Rolim aos operários, quanto nos artigos analisados, a 

valorização do trabalho e da cooperação passavam como componentes da ordem e do dever 

inato do trabalhador. Características militares como obediência, disciplina e a hierarquia 

tecem os discursos dos mais variados personagens escolhidos para as páginas da Revista 

Light. Além dessas virtudes, a honra e o dever, atributos que o exército reforça aos próprios 

militares, são também aos trabalhadores, um modelo a ser seguido.150 

 

2.3 A Igreja como educadora e mediadora dos trabalhadores 

 

Figuras importantes da Igreja Católica participavam ativamente como mediadoras 

dos conflitos no espaço de trabalho. Era comum, ao longo da década de 1930, padres e 

membros da alta hierarquia católica acessarem constantemente a Cidade Light no Rio de 

Janeiro e, consequentemente, suas visitas e artigos apareciam com frequência na Revista 

Light.  

É importante ressaltar que a base da ideologia corporativista tem também sua 

origem na Igreja Católica entre o final do século XIX e o início do século XX, como uma 

 
148 PINTO, Antonio Costa. “Corporativismo, ditaduras e representação política autoritária”. In. PINTO, 

Antonio Costa e MARTINHO, Francisco Palomanes. “A onda corporativa: Corporativismo e ditaduras na 

Europa e na América Latina. FGV Editora, 1ª Ed, 2016, p.33. 
149 BARBERIS, Daniela S. O organismo como modelo para a sociedade: a emergência e a queda da 

sociologia organicista na França do fin-de-siècle. In: MARTINS, R. A.; MARTINS, L. A. C. P.; SILVA, C. 

C.; FERREIRA, J. M. H. (eds.). Filosofia e história da ciência no Cone Sul: 3o Encontro. Campinas: 

AFHIC, 2004, p.133. 
150 DUTRA, Eliana Regina de Freitas. O ardil totalitário: imaginário político no Brasil dos anos de 1930 / 

Eliana de Freitas Dutra. – 2. ed. – Belo Horizonte: Editora UFMG, 2012.p. 215-216. 
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terceira via ao liberalismo e ao socialismo. A encíclica do papa Leão XIII, Rerum Novarum, 

de 1891, voltada à questão social e sobretudo à condição do operário, pode ser entendida 

como uma resposta ao socialismo, que se articulava com força no final do século XIX, 

especialmente a partir da Internacional Socialista criada em 1864, como aponta com 

acuidade a pesquisa de doutorado de Deivison Gonçalves Amaral. Toda a primeira parte 

da encíclica chamada “A questão social do socialismo” é dedicada a descontruir e 

apresentar as falhas do socialismo.151 A encíclica apresentava os elementos para um 

processo de normatização da desigualdade das classes sociais; em uma clara oposição a 

uma “elevação ao mesmo nível” como pretendiam os socialistas. Esta seria inútil já que 

antagônica à própria natureza social: 

 

O primeiro princípio a pôr em evidência é que o homem deve aceitar com 

paciência a sua condição: é impossível que na sociedade civil todos sejam 

elevados ao mesmo nível. É, sem dúvida, isto o que desejam os Socialistas; mas 

contra a natureza todos os esforços são vãos.152 

 

Era necessário naturalizar a divisão social e a desigualdade, ou seja, aceitar a 

existência lógica do antagonismo entre patrões e operários e, consequentemente, encontrar 

soluções de convivência harmônica entre eles. A corporação seria uma alternativa para 

romper com a falsa luta de classes: uma sociedade idealizada onde todos ocupariam um 

lugar sem serem excluídos.153 

A Igreja inaugurava de forma oficial a sua política social e apontava soluções para 

os problemas consequentes do capitalismo. Com bases em conceitos como ordem e 

hierarquia, a encíclica compreendia que o capitalismo promovia uma ganância ilimitada ao 

acúmulo de riquezas e uma desproteção e isolamento dos trabalhadores.154 Nesse sentido, 

a questão social, segundo a encíclica, exigia uma demanda que extrapolava as ações da 

Igreja; os operários, os burgueses e, principalmente, o Estado deveriam encontrar uma 

 
151 AMARAL, Deivison Gonçalves. Catolicismo e trabalho: a cultura militante dos trabalhadores de Belo 

Horizonte (1909-1941). 2015. 192 p. Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de 

Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, SP. p.26-27. 
152 Disponível em: http://www.vatican.va/content/leo-xiii/pt/encyclicals/documents/hf_l-

xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html. Acesso em: 01 de julho de 2020. 
153  AMARAL, Deivison Gonçalves. Catolicismo e trabalho: a cultura militante dos trabalhadores de Belo 

Horizonte (1909-1941). 2015. 192 p. Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de 

Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, SP, p.29. 
154 ARDUINI, Guilherme Ramalho. Em busca da Idade Nova: Alceu Amoroso Lima e os Projetos Católicos 

de Organização Social (1928-1945). 1. ed. São Paulo: Edusp, 2015, p.38. 

http://www.vatican.va/content/leo-xiii/pt/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html
http://www.vatican.va/content/leo-xiii/pt/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html
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solução para um consenso e impedirem o conflito social; compreender as diferenças e a 

dependência natural entre ricos e pobres, capital e trabalho, empregados e empregadores: 

 

O erro capital na questão presente é crer que as duas classes são inimigas natas 

uma da outra, como se a natureza tivesse armado os ricos e os pobres para se 

combaterem mutuamente num duelo obstinado. Isto é uma aberração tal, que é 

necessário colocar a verdade numa doutrina contrariamente oposta, porque, 

assim como no corpo humano os membros, apesar da sua diversidade, se 

adaptam maravilhosamente uns aos outros, de modo que formam um todo 

exatamente proporcionado e que se poderá chamar simétrico, assim também, na 

sociedade, as duas classes estão destinadas pela natureza a unirem-se 

harmoniosamente e a conservarem-se mutuamente em perfeito equilíbrio. Elas 

têm imperiosa necessidade uma da outra: não pode haver capital sem trabalho, 

nem trabalho sem capital.155 

 

A encíclica Quadragesimo Anno do papa Pio XI, de 1931, retomava a pauta sobre 

a questão social e reafirmava a necessidade do Estado como restaurador da ordem social 

contra a desarmonia e o “vício do individualismo”. O Estado seria o único remédio para o 

enfraquecimento social provocado pelos anos anteriores de governos liberais. Nesse 

sentido, o seu primeiro objetivo, segundo a encíclica, era concentrar todos os esforços em 

promover a harmonia entre as classes sociais e seus distintos interesses: 

 

O primeiro objetivo que devem propor-se tanto o Estado como o escol dos 

cidadãos, o ponto em que devem concentrar todos os esforços, é por termo ao 

conflito, que divide as classes, suscitar e promover uma cordial harmonia entre 

as diversas profissões. 

Mas a cura só então será perfeita, quando a estas classes opostas, se substituírem 

organismos bem constituídos, ordens ou profissões, que agrupem os indivíduos, 

não segundo a sua categoria no mercado do trabalho, mas segundo as funções 

sociais, que desempenham. Assim como as relações de vizinhança dão origem 

aos municípios, assim os que exercem a mesma profissão ou arte são pela própria 

natureza impelidos a formar colégios ou corporações; tanto que muitos julgam 

estes organismos autónomos, senão essenciais, ao menos naturais à sociedade 

civil. 

 

E como a ordem, segundo egregiamente explica S. Tomás, (49) é a unidade 

resultante da disposição conveniente de muitas coisas, o corpo social não será 

 
155 Disponível em: http://www.vatican.va/content/leo-xiii/pt/encyclicals/documents/hf_l-

xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html Acesso em: 01 de julho de 2020. 

http://www.vatican.va/content/leo-xiii/pt/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html
http://www.vatican.va/content/leo-xiii/pt/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html
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verdadeiramente ordenado, se não há um vínculo comum, que una solidamente 

num só todo os membros que o constituem.156 

 

A desordem social, que dividiu as classes sociais, deveria ser combatida pela 

valorização do trabalho como virtude, especialmente na formação do princípio da unidade; 

um número pequeno de categorias singulares não competitivas organizadas e controladas 

pelo Estado; elemento essencial do corporativismo, como definiu Philippe Schmitter.157 

A participação do então cardeal Dom Sebastião Leme em alguns momentos na 

Cidade Light do Rio de Janeiro, confirmavam o alinhamento de alguns conceitos 

corporativistas defendidos pela Igreja. Sebastião Leme de Oliveira Cintra ficou conhecido 

especialmente quando ocupou o cargo de cardeal do Rio de Janeiro após 1930, nomeado 

pelo papa Pio XI. Entretanto, sua participação e liderança no meio católico brasileiro é 

perceptível anteriormente. Nasceu no interior de São Paulo, mais precisamente em Espírito 

Santo do Pinhal em 1882 e começou a se destacar no cenário religioso em 1911 quando 

ainda sacerdote, foi ordenado em Roma como bispo. Filho de mãe viúva em um contexto 

de pobreza, teve sua iniciação como seminarista com dom Joaquim Arcoverde, bispo de 

São Paulo, a partir daí conseguiu continuar e completar seus estudos em Roma.158 Seu 

episcopado pode ser dividido em três grandes períodos: 1916 a 1921 como arcebispo de 

Olinda, 1922 a 1930 como arcebispo da Arquidiocese de São Sebastião no Rio de Janeiro, 

e o mais duradouro período foi de 1930 até 1942 (ano da sua morte) como cardeal da capital 

federal. Teve um papel significativo no processo de mediação do conflito em 1930, entre 

Getúlio Vargas e o presidente em deposição Washington Luís. Garantiu a integridade física 

deste último ao acompanhá-lo até sua prisão no Forte de Copacabana, já que o presidente 

se recusava a desocupar o cargo sob a ameaça de membros da alta oficialidade militar.159 

É importante, juntamente com as informações da trajetória de Sebastião Leme, 

traçar um pequeno paralelo da trajetória da Igreja Católica no Brasil, especialmente sua 

tentativa de engajamento político no período. Como aponta Guilherme Ramalho Arduini, 

 
156 Disponível em: 
http://www.vatican.va/content/piusxi/pt/encyclicals/documents/hf_pxi_enc_19310515_quadragesimo-

anno.html Acesso em: 01 de julho de 2020. 
157 SCHMITTER, Philippe C. Still the century of corporatism? In: PIKE, Frederick. B.; STRITCH, Thomas 

(eds.). The new corporatism: social-political structures in the Iberian world. Notre Dame: Notre Dame 

University Press, 1974, p.94. 
158 ARDUINI, Guilherme Ramalho. Em busca da Idade Nova: Alceu Amoroso Lima e os Projetos Católicos 

de Organização Social (1928-1945). 1. ed. São Paulo: Edusp, 2015. v. 1. p.23. 
159 Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro pós 1930. 2ª ed. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2001 

http://www.vatican.va/content/piusxi/pt/encyclicals/documents/hf_pxi_enc_19310515_quadragesimo-anno.html
http://www.vatican.va/content/piusxi/pt/encyclicals/documents/hf_pxi_enc_19310515_quadragesimo-anno.html
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ao longo do século XIX existiu uma forte reação dentro da Igreja Católica às tendências 

que a Revolução Francesa trouxe, especialmente o Estado laico, as relações impessoais na 

esfera do trabalho e os fundamentos de que a sociedade deveria ser alicerçada aos 

princípios da liberdade. É neste contexto que surge um profundo debate 

contrarrevolucionário e crítico ao individualismo e ao liberalismo, considerados “plantas 

exóticas” ameaçadoras. O pensamento francês acaba sendo o expoente da crítica às novas 

propostas pautadas em princípios como soberania popular e República. Destacados nomes 

como Joseph de Maistre, Roger de Bonaldin e o marquês de La Tour Du, que fundamentam 

suas críticas ao negar a modernidade e defender um modelo católico por excelência.160 A 

colaboração entre as classes sociais, preceito fundamental do corporativismo, presente 

fortemente nas páginas da Revista Light, já estava consolidada por esses pensadores. Como 

aponta Guilherme Ramalho Arduini que estudou a influência deles no pensamento católico 

brasileiro: 

 

Seguindo a linha de raciocínio, não haveria espaço para greves ou manifestações 

autônomas. É nesse sentido que se deve entender a concepção de ‘harmonia’ 

compreendida como a obrigação do trabalhador de resignar-se. A noção de preço 

justo para o salário também aponta que ele deve contentar-se em ganhar o valor 

de sua mão de obra, sem se preocupar com o lucro que o empresário pode ter em 

cima de seu trabalho.161 

 

Pilares fundamentais do corporativismo do século XX, como a harmonia na 

sociedade e no espaço fabril, começavam a ser estabelecidos e influenciaram fortemente o 

pensamento católico brasileiro, especialmente Sebastião Leme e Alceu Lima, figuras 

importantes na formação do Centro Dom Vital. A revista A Ordem, que expressava o 

pensamento político dos católicos, inclusive dos leigos, idealizava justamente reconstruir 

a influência católica na sociedade brasileira.  O papel da Igreja na década de 1930 passa a 

ser de mediadora dos conflitos sociais e na aproximação com o Estado e a sociedade. Era 

uma estratégia organizada pelo Centro Dom Vital, liderada por Dom Sebastião Leme, para 

fortalecer o cristianismo social e retomar o papel central da Igreja, ou seja, “reaproximar, 

de todas as formas possíveis, a Igreja do Estado brasileiro, independentemente de qual 

fosse seu chefe”.162 

 
160 ARDUINI, Guilherme Ramalho. Em busca da Idade Nova: Alceu Amoroso Lima e os Projetos Católicos 

de Organização Social (1928-1945). 1. ed. São Paulo: Edusp, 2015. p.29-30. 
161 Idem, p.32 
162 Idem, p.59 
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 A visita mais destacada de Sebastião Leme à Light aconteceu em julho de 1933, 

nas novas oficinas de trabalho. A Revista anunciou a sua presença como um dia de 

“consagração do trabalhador”. Muito homenageado durante a visita, a presença do cardeal 

foi o tema principal dessa edição do periódico. Em seu discurso proferido aos operários, 

ele retomou tanto a encíclica de Leao XIII (1891), quanto a de Pio XI (1931), justamente 

na questão relativa à conciliação entre capital e trabalho: 

 

A melhor política social é a de aproximação das classes: industriais e operários. 

De nada vale o capital sem o trabalho, disse Leão XIII: de nada vale o trabalho 

sem o capital. 

E Pio XI comenta: é inteiramente falso atribuir o produto do concurso em ambos. 

E é injustíssimo que um deles, negando a eficácia do outro se arrogue a si todos 

os frutos.163 

 

 

Para D. Sebastião Leme, a Light e seu complexo industrial de convivência operária, 

conhecida como Cidade Light, eram modelos para as demais empresas brasileiras, pois 

seguiam alguns requisitos fundamentais para o ambiente harmônico.  

 
163 Revista Light, 07/1933, p.14-15. 
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Figura 4- capa com Dom Sebastião Leme 

 

Fonte: Revista Light, julho de 1933, capa. 
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Figura 5 - Cerimônia com a participação dos escoteiros da Light 

 

Fonte: Revista Light, julho de 1933, p.26. 

 

Figura 6 - "Sua Eminência, ladeado pelo Dr. Herbert Moses, presidente da Associação Brasileira de 

Imprensa, e Mr. Barton, posa com os operários da Oficina Mecânica" 

 

Fonte: Revista Light, julho de 1933, p.29. 
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Figura 7 - "Sua Eminência entre os operários, após a solenidade da Cafeteria" 

 

Fonte: Revista Light, julho de 1933, p.29. 

 

 Além do espírito de justiça da direção da empresa e de sua tradição na formação 

técnica dos operários, D. Sebastião Leme compreendia que a segurança no ambiente de 

trabalho, a higiene e a compreensão do papel a ser desempenhado pelo operário - sem 

buscar reivindicar melhorias ou mudanças na sua realidade - são aspectos elogiáveis que a 

direção da empresa conseguiu imprimir nas relações cotidianas do trabalho. Como reforçou 

logo em seguida: 

Desde que, pela primeira vez entrei neste recinto, percebi acentuada preocupação 

pelo bem estar dos operários. Em toda a parte, a ciência e a arte cooperando para 

remover os obstáculos, a conservação da vida e da saúde desses nobres lutadores 

Isto conforta o coração do sacerdote: higiene, asseio, aspecto agradáveis e até 

uma certa habilidade no preparo da alimentação onde se desprende aroma capaz 

de despertar e multiplicar o apetite.164 

 

A Revista transpõe outro trecho do discurso de Sebastião Leme em que ele retoma 

o exemplo do cardeal Manning que com seus 80 anos conseguiu resolver conflitos e tensões 

entre os operários em Londres em 1890, pois vivia entre o povo e conhecia seus sofrimentos 

e aspirações: 

 

 
164 Revista Light, 07/1933, p.15. 
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Aqui fala um cardeal brasileiro e que pode dizer como o cardeal inglês: há 

cinquenta anos vivo no meio do povo e o meu coração e a minha alma estão com 

os operários (Calorosa salva de palmas) 

Mas por que falar de um cardeal quando todos os espíritos se devem elevar para 

Aquele que viveu trinta anos como operário, trabalhando numa oficina de 

carpinteiro como os operários que me estão ouvindo.165 

 

Não existia, segundo o discurso do cardeal, mais mediadores entre a Igreja e os 

operários, já que seus representantes se aproximavam dos trabalhadores pela experiência 

do trabalho; compreendiam as dores íntimas, as preocupações e as esperanças diárias dos 

operários. A Igreja Católica, nessa perspectiva, contava com um grande repertório 

simbólico para acessar diretamente a consciência do trabalhador: a imagem de São José 

como um operário e, especialmente, como podemos perceber no discurso de Sebastião 

Leme, a imagem de Jesus e sua trajetória de pobreza e resignação às contrariedades da 

vida; o operário o teria como exemplo de comportamento ao aceitar a dominação no ciclo 

natural do trabalho. 166 

Periodicamente, a Cidade Light recebia visitas de outros membros da Igreja 

Católica, como o padre Oliveira Kraemer e o cônego Henrique Magalhães, sempre 

convidados para realizarem o que a Revista chamava de conferências educativas e morais 

aos trabalhadores. Na edição especial de 1938, quando a Revista completou dez anos de 

existência, o padre Kraemer foi elogiado pela direção da Light e também pelo editorial do 

periódico, entre outros motivos, por levar aos operários a importância do trabalho como 

construção da bondade. Segundo as palavras do Bispo de Sabeste, Joaquim Mamede 

presentes na Revista Light: 

 

Levando aos mais modestos trabalhadores os ensinamentos que lhes são 

necessários incitando-os a ordem, a trabalho e a prática do mais puro civismo: 

preparando-lhes o espírito para um culto maior as doutrinas de Cristo, faz-se o 

Padre Oliverio Kraemer, por esses serviços prestados a Igreja e a sociedade, 

credor de estima e de veneração pelos resultados benéficos já obtidos.167 

 

 
165 Revista Light, 07/1933, p.13. 
166 ARDUINI, Guilherme Ramalho. Em busca da Idade Nova: Alceu Amoroso Lima e os Projetos Católicos 

de Organização Social (1928-1945). 1. ed. São Paulo: Edusp, 2015, p. 98. 
167 Revista Light, 01/1938, p.15. 
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Kraemer era também conhecido pelas suas interferências e palestras aos 

presidiários. Importante ressaltar, como apontou Luis Ferla, que o trabalho também era 

considerado uma estratégia privilegiada de regeneração do indivíduo. Segundo a lógica 

positivista da medicina legal do período, o indivíduo tido como delinquente era um enfermo 

e o trabalho seria o medicamento terapêutico para a sua correção. Existia uma percepção 

que o trabalho passava a ser um método eficaz na regeneração do indivíduo perigoso, como 

alternativa ao sistema penal, e também uma maneira de colaborar com a racionalização 

científica da produção no espaço da fábrica, tanto em evitar os acidentes e doenças, quanto 

como disciplina social; impedir o aparecimento de comportamentos considerados 

impróprios e desordeiros.168 

 

Figura 8 - "Padre Oliverio Kraemer, falando aos operários da Fábrica do Gaz onde ele, como na "Cidade 

Light" e no Departamento do Tráfego, costuma realizar periodicamente conferências educativas e morais" 

 

Fonte: Revista Light, janeiro de 1939, p.C. 

 

 
168 FERLA, Luís. Feios, sujos e malvados sob medida, a utopia média do biodeterminismo São Paulo, 

Alameda, 2009, p.240-241. 
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Figura 9 - Padre Oliverio Kraemer na penitenciária 

 

Fonte: Revista Light, março de 1939, p.19. 

 

Figura 10 - Conferência do cônego Henrique Magalhães aos operários 

 

Fonte: Revista Light, dezembro de 1932, p.24. 
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Para Kraemer, além do trabalho, a educação pela bondade praticada pela fé cristã, 

seriam as únicas possibilidades a serem ofertadas aos “que vivem à margem da sociedade”. 

Era preciso levar em consideração a “sua situação de inferioridade intelectual, ou o meio 

ambiente em que ele formou e desenvolveu o seu espírito”.169 Nota-se que os presidiários 

e os trabalhadores não eram compreendidos distintamente; ambos precisariam ser 

conduzidos por seus superiores em um processo de formação moral tanto pela fé cristã, 

quanto pela disciplina do trabalho. Segundo o padre, nos grandes núcleos trabalhistas, essa 

relação de bondade cristã e cordialidade, tão indispensáveis entre os presos, já existia de 

forma bastante acentuada, especialmente entre os trabalhadores da Light:  

Vemos, na Light, os chefes se irmanarem aos seus subordinados, incentivando-

os a prática do sport, felicitando-os quando completam mais um ano de produtivo 

labor, cuidando da sua educação técnica, abrindo-lhes, horizontes novos para a 

vitória final. E nesse entendimento mútuo de responsabilidades e deveres, cada 

vez mais se solidifica o interesse comum pelo êxito de um trabalho de cujo 

resultado se beneficia a coletividade. Tal é o panorama do futuro que divisamos, 

esboçado pelo sentimento de confraternização que os inspira.170 

 

 Como podemos perceber no discurso do padre Kraemer, os eventos de socialização 

entre os trabalhadores, como as práticas esportivas e a educação técnica, foram 

apresentados pela Revista como elementos centrais na diminuição dos conflitos. Segundo 

Maria Helena Capelato, esses eventos socias tinham como objetivo “criar a imagem da 

sociedade unida, harmônica, alegre e feliz, ocultando as práticas repressivas exercidas para 

manter o controle social”.171 Importante indicar, como aponta Claudia Schemes, que essas 

demonstrações públicas tiveram um papel central na transmissão dos valores que o Estado 

varguista queria incutir, inclusive na exaltação das políticas sociais que a classe 

trabalhadora conseguiu alcançar. A festa lembraria e renovaria sempre as grandes 

mudanças protagonizadas pelo líder da nação; uma nova ordem que incutiria nas massas 

os novos princípios do regime.172 

A escolha dos enunciadores, aqueles não apenas aptos para representar o Estado, 

mas convencer os trabalhadores, tendem a ter um papel primordial para a manutenção dessa 

conciliação; caberia aos intelectuais e à imprensa, como no caso a Revista Light, criar 

 
169 Revista Light, 01/1939, p.C. 
170 Idem. 
171 CAPELATO, Maria Helena. Multidões em cena, propaganda política no varguismo e no peronismo. São 

Paulo, Editora Unesp, 2ª Edição, 2009, p.67. 
172 SCHEMES, Claudia, O controle social e as festas cívicas no Brasil de Getúlio Vargas (1937/1945) e na 

Argentina de Juan Domingo Perón (1946/1955). Revista Dimensões, n.30, 2013, p.344. 
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meios para a aproximação entre chefes e trabalhadores. Neste sentido, é importante 

perceber o esforço de membros do exército e também da Igreja Católica em se 

aproximarem dos operários da Light: o soldado, o padre e o operário estariam no mesmo 

universo sensível e por isso sentiriam os mesmos sofrimentos e anseios. 

 

 

2.4 O trabalho como virtude na Revista Light 

  

O OPERARIO moderno, livre do trabalho pesado, é hoje o Senhor da máquina 

que faz com rapidez e precisão o que lhe determina a inteligência do homem.173 

 

Pensar o trabalhador como agente social, mesmo com finalidades distintas, é uma 

das questões em debate no começo do século XX no Brasil, em momentos em que o 

conceito de povo e trabalhador começa a confundir-se. Se antes, na sociedade escravocrata, 

o trabalho era compreendido como símbolo de degradação, no mundo republicano ele 

ganhava relevância decisiva, tanto para o próprio trabalhador, procurando se representar, 

quanto da elite brasileira que compreende nele a possibilidade do progresso; os novos 

ideários procuravam legitimar projetos antagônicos ao império, se fortalecendo na 

oposição do mundo imóvel, parado no tempo histórico, afastado do progresso. Tanto para 

os positivistas quanto para os liberais, o Estado monárquico era considerado instável e 

ultrapassado. O liberalismo entendia que a ação consciente dos homens, através da 

instrução do povo, possibilitaria a iniciação à participação política; para os positivistas 

haviam leis sociais fixas que independem da vontade humana individual, mas a 

organicidade da sociedade, os homens individualizados na constituição de algo maior como 

a configuração coletiva, asseguravam o progresso histórico, o domínio e o controle do 

sentido da História.174  

Na República pré-1930, a questão do trabalho era pautada na preocupação de 

organizar uma sociedade sadia e próspera, muitas vezes encabeçada pela lógica científica. 

Regenerar o indivíduo através do trabalho, afastando-o dos vícios, é um dos pontos 

fundamentais que alicerçam o tema; associa-se o não trabalho à periculosidade social, 

 
173 Revista Light, 09/1932, p.10. 
174 BRESCIANI, M. Stella M. O cidadão da República. IN Dossiê Liberalismo / Neoliberalismo, Revista 

USP, São Paulo: USP, n.17, 1993, p.128. 



80 
 

imputando ao indivíduo pobre, incapaz de acumular riquezas, procedimento característico 

da ausência da virtude moderna, a oportunidade do comportamento vicioso, como 

demonstra Sidney Chalhoub em sua análise sobre as chamadas classes perigosas.175 Esse 

período foi caracterizado por uma nova ética do trabalho; a distinção entre as classes 

ordenadas, das classes perigosas dentro do mundo industrial que se elabora: 

 

É, portanto, em torno da noção de trabalho que se inicia a distinção entre ‘bons 

cidadãos’ e ‘classes perigosas’ nas sociedades capitalistas. O trabalho vem 

impregnado de uma conotação positiva, associada àquele que incorpora a ética 

do trabalho: o ‘bom operário’, laborioso, poupador, enquadrado numa 

perspectiva de ascensão social e, sobretudo, ordeiro.176 

 

Maria Célia Paoli, ao retomar Azis Simão, aponta que a transição do escravismo 

para o trabalho assalariado no Brasil foi feita dentro de uma ordem privada, ou seja, o 

direito e arbitrariedades patronais não eram tão distintos do período escravista, passando 

por um ajuste informal, mantendo a imutabilidade autoritária no mundo do trabalho.177 É 

importante pontuar que o caráter da república era essencialmente excludente e limitava os 

direitos políticos aos trabalhadores. 

Embora esse cenário antes de 1930 compreendesse a relevância do trabalho como 

formação moral, a chamada questão social não estava claramente presente no debate 

público; o Estado liberal foi bastante ausente na mediação dos conflitos e na interlocução 

com a classe trabalhadora. Como aponta Ângela de Castro Gomes, as reivindicações dos 

trabalhadores não estavam na ordem política do período: 

 

O que é preciso perceber e destacar é que a chamada questão social, naquele 

período, era entendida e tratada de uma forma específica, ou seja, ela não era 

considerada uma questão de política e, quando aparecia nos discursos eleitorais 

e nas plataformas governamentais ganhava foros de um problema moral e 

sanitário. 

 
175 CHALHOUB, Sidney. Cidade Febril, cortiços e epidemias na corte imperial. São Paulo: Cia das Letras, 

1996, p.22. 
176 BATALHA, Cláudio H.M. Identidade da classe operária no Brasil (1880-1920) In Revista Brasileira de 

história. São Paulo: vol.12, n.23, p.111-124, set.91/ago92, p.119. 
177 PAOLI, Ma. Célia. Trabalhadores e cidadania, experiência do mundo público na história do Brasil 

moderno. Estudos avançados, São Paulo: vol.3, no.7 Set./Dec. 1989, p..44. 
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Neste sentido, significava uma disfunção, um desequilíbrio nas relações de 

trabalho que precisava ser eliminado da sociedade da mesma forma que a 

ignorância e a doença.
178 

  

A questão do trabalho passaria a se tornar relevante durante esse período graças à 

pressão do movimento operário. As greves de 1917 no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife 

e São Paulo são um bom exemplo. Essas paralisações tinham em comum a busca pela 

diminuição da jornada de trabalho para oito horas, o fim do trabalho de crianças,  a  

diminuição do pagamento dos aluguéis, aumento  de  salários, a segurança do trabalho, mas 

também a necessidade da ação do Estado e empregadores em colocar a questão social e do 

trabalho como elementos centrais.179 Esse período, segundo Edilene Toledo, foi 

fundamental não apenas para consolidar o movimento operário no Brasil, mas 

especialmente na construção dos trabalhadores como sujeitos políticos que passam a ser 

reconhecidos na Primeira República. 180 Ao final da década de 1920, já existia uma grande 

experiência de organização política dos trabalhadores, estava “disseminada por diferentes 

apelos políticos, toda uma ética valorativa do trabalho e do trabalhador”. 181 É na 

construção ideológica do próprio Estado varguista, principalmente no início de 1940, que 

se consolida um discurso no apagamento do protagonismo dos trabalhadores antes de 

1930.182  

A construção do Estado varguista incluiu em seu discurso a “questão social” como 

meio de aproximar-se dos trabalhadores. O ato do trabalho se distanciou do passado 

escravista para se transformar em valorização social; o meio de interlocução direta entre 

Estado e classe trabalhadora.183 

Eliana de Freitas Dutra aponta precisamente para um projeto em curso na década de 

1930: a idealização do trabalho como fonte básica dos demais valores.184 A honestidade, a 

produtividade e o patriotismo são virtudes consequentes do trabalhador ordeiro. Para a 

 
178 GOMES, Ângela Maria de Castro (Org.). Trabalho e previdência: 60 anos em debate. Rio de Janeiro: 

FGV/CPDOC, 1992, p. 8. 
179 TOLEDO, Edilene T. Um ano extraordinário: greves, revoltas e circulação de ideias no Brasil em 1917. 

Estudos Históricos Rio de Janeiro, vol. 30, no 61, p. 497-518, maio-agosto 2017, p.507. 
180 Idem, p.515. 
181 GOMES, Ângela de Castro. A invenção do trabalhismo. Editora FGV, 2005, p.30. 
182 Idem, p.27. 
183 FERREIRA, Jorge. Os conceitos e seus lugares: trabalhismo, nacional-estatismo e populismo. In: 

BASTOS, Pedro Paulo Zahluth; FONSECA, Pedro Cezar Dutra. A Era Vargas: desenvolvimentismo, 

economia e sociedade. São Paulo, Unesp, 2012, p.298.  
184 DUTRA, Eliana Regina de Freitas. O ardil totalitário: imaginário político no Brasil dos anos de 1930 / 

Eliana de Freitas Dutra. – 2. ed. – Belo Horizonte: Editora UFMG, 2012, p.265 
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autora foram quatro os pilares estratégicos que compunham o discurso do projeto 

corporativista do Estado: o anticomunismo, o trabalho, a pátria e a moral. Essa 

racionalização do poder precisava da unificação dos vários segmentos sociais como, os 

empresários, a Igreja, os parlamentares, chefes de governo, intelectuais e a imprensa.185 

Ângela de Castro Gomes também compreende, dentro do cenário da década de 

1930, que o trabalho passa a medir o valor social dos indivíduos, “o futuro do homem como 

intrinsicamente ligado ao trabalho honesto, que devia ser definitivamente despido de seu 

conteúdo negativo”. O trabalho transcende a sobrevivência do operário, deixa de ser apenas 

um modo de ganhar a vida; passa a ser uma parte de uma célula viva de um organismo 

nacional. Por isso, as questões sociais ganham tão significativa importância para o Estado 

Nacional.186 Na mesma linha que Gomes, Maria Helena Rolim Capelato ao analisar o 

conceito de cidadania no período do Estado Novo, compreende que a relação entre o 

indivíduo e o Estado se caracterizou por meio do trabalho e pela posse de seus direitos 

sociais; a cidadania se forma nesta nova dinâmica. A crise do liberalismo teria criado uma 

nova relação entre Estado e o povo: substituição da ideia de cidadão como indivíduo para 

a proposta de cidadão como trabalhador. 187 

Não é coincidência que em 1931 é fundado o IDORT (Instituto de Organização 

Racional do Trabalho), que traz consigo a proposta de racionalização do trabalho. Claudia 

Rebechi, em sua pesquisa sobre a comunicação e a racionalização do trabalho presentes no 

IDORT, apresenta no discurso do líder fundador Aldo Mario Amaral, em 1934, as 

preocupações com a ordem social e os conflitos entre os interesses antagônicos no espaço 

fabril: 

Que é Trabalho senão uma forma de criar riquezas, de criar valores, de criar 

capital? Que é Capital, senão um meio de projetar Trabalho, de propiciar a 

criação de novas riquezas, de novos valores, de novos Capitais e ulteriormente 

de mais Trabalho? Eles formam um contínuo e se confundem com as duas 

metades de um anel aliança. (...) A distinção que se estabeleceu entre o Capital 

e o Trabalho, com o fito de criar uma incompatibilidade, um antagonismo de 

interesses que não tem o menor fundamento é uma das tradições absurdas que 

ainda perduram no espírito da maioria dos homens (...). Todos os que trabalham 

e produzem são na verdade ora trabalhadores, ora capitalistas, conforme as 

circunstâncias do momento.188 

 
185 Idem, p.25 
186 GOMES, Ângela de Castro. A invenção do trabalhismo. Editora FGV, 3ªEd., 2005.p.238-239. 
187 CAPELATO, Maria Helena. Multidões em cena, propaganda política no varguismo e no peronismo. São 

Paulo, Editora Unesp, 2ª Edição, 2009, p. 177-178. 
188 AZEVEDO, Aldo Mario de. O capital e o trabalho: um equívoco tradicional; IDORT, São Paulo, ano 3, 

n. 33, p.193-197, set. 1934.p.196, apud REBECHI, Cláudia Nociolini. Prescrições de comunicação e 
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Entretanto, a racionalização do trabalho já estava em processo fora do Brasil 

anteriormente. Tanto o taylorismo quanto o fordismo já consideravam a necessidade de 

mudanças na organização dos meios de produção: diminuir as lacunas de tempo na 

produção, acentuar o processo de individualização, além de “educar” o trabalhador para 

adaptá-lo ao seu método de produção, assim diminuindo ainda mais suas escolhas. O 

próprio Henry Ford procurará trazer para a pauta a necessidade do “bem-estar” do 

trabalhador - melhorias nas suas condições de vida e um projeto social destinado a ele – 

para conseguir seu engajamento e, especialmente, atenuar os conflitos entre patrão e 

operário.189 

A racionalização e o pragmatismo científico do fordismo e do taylorismo ganham 

uma contribuição na experiência promovida por Elton Mayo entre 1924 e 1932, na Western 

Eletric Company, em Chicago. Esses estudos, sobre a gestão do trabalho que originaram a 

Escola das relações humanas, pretendiam adicionar os fatores comportamentais, 

psicológicos e suas relações interpessoais no processo de racionalização do trabalho.190 

Reduzir as tensões sociais no ambiente das fábricas, estimular a produção e o engajamento 

dos trabalhadores, ou seja, os fatores considerados humanos e não meramente técnicos, 

entraram na pauta no processo de controle social. Segundo Claudia Nociolini Rebechi, foi 

após a Segunda Guerra Mundial que as pesquisas de Mayo ganharam reconhecimento dos 

especialistas e das direções empresariais; suas conclusões acabam sendo apropriadas nas 

políticas de recursos humanos e relações pessoais das empresas.191  

A transformação é também perceptível na Revista Light. O operário passava a ser 

cada vez mais o assunto principal ao longo das edições do periódico; essa mudança é mais 

perceptível a partir de 1932, onde as reportagens e artigos técnicos – venda de aparelhos 

domésticos, novas oficinas e instalações – cedem cada vez mais espaço ao cotidiano do 

trabalhador e sua sociabilidade. Mr.Barton, presidente da Cidade Light, apresenta essa 

nova postura: 

 
racionalização do trabalho: os ditames de relações públicas em diálogo com o discurso do IDORT (anos 

1930-1960). 2014. Tese (Doutorado) – Escola de Comunicações e Artes. Universidade de São Paulo (USP). 

São Paulo, p.43. 
189 REBECHI, Cláudia Nociolini. Prescrições de comunicação e racionalização do trabalho: os ditames de 

relações públicas em diálogo com o discurso do IDORT (anos 1930-1960). 2014. Tese (Doutorado) – 

Escola de Comunicações e Artes. Universidade de São Paulo (USP). São Paulo, p.150. 
190 Idem, p.155. 
191 Idem, p.157. 
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Também não sou suspeito para falar dos meus operários. Vivo com eles há mais 

de 25 anos e conheço-os bem. Falo como uma testemunha de vista. Sou amigo 

de todos, mas julgo imparcialmente...Temos 22 mestres e 41 contra-mestres: 36 

são brasileiros. Mas todos trabalham para o progresso do Brasil e não ha 

distinção de nacionalidade. 

Os brasileiros foram sempre mais numerosos e quero acentuar que isso não 

acontece em virtude da lei. 

Se o operário brasileiro não fosse inteligente, hábil e capaz de se adaptar aos 

trabalhos mais diversos, a “Cidade-Light” não teria alcançado a eficiência que 

todos reconhecem e “Light” proclama.192 

 

A harmonia e a cooperação, tão alentadas pela Revista, seriam possíveis também 

graças à compreensão e consciência do operário de realizar bem sua função. A sua 

realização moral deve partir do trabalho e da obediência à hierarquia; o prazer e o bem estar 

estão presentes na sua efetivação, segundo a Revista.  

Diante disso, a edição de novembro de 1933 traz um pequeno texto intitulado “Pode 

haver chefes maus?” de Annibal Bonfim. Uma empresa bem dirigida, como a Light, jamais 

teria um chefe com más intenções, embora possa ser acusado de tê-las. Isso se daria, 

segundo Bonfim, pela falta de boa vontade e disposição de espírito dos subordinados. O 

operário deve-se considerar um colaborador e não apenas um simples ganhador de seu 

ordenado.  O espírito do trabalhador deve partir da solidariedade do chefe, mas com 

equilíbrio, pois “muitas vezes são obrigados a sacrificar o ímpeto da bondade, quando a 

insubordinação ou a negligência ameaça a boa ordem dos serviços”. 193Os excessos por ele 

cometidos são devido à falta de consciência corporativa dos operários; é necessária a 

consciência do papel coletivo que o trabalhador deve desempenhar dentro da hierarquia da 

empresa: 

 

Um chefe de serviços precisa contar com o trabalho dos seus subordinados e 

só é eficiente o trabalho feito com boa vontade e com boa disposição de 

espirito (...). Para fazê-los bem o empregado subalterno a quem estão afeitos 

esses trabalhos tem que, forçosamente, considerar-se um colaborador do chefe 

e não um simples ganhador de ordenado. E como pode um chefe criar nos seus 

auxiliares esse estado de espírito de cooperação? Só o pode fazer pela 

bondade, conquistando-lhes a estima.194 

 
192 Revista Light, 09/1932, p.11 
193 Revista Light, 11/1933, p.17. 
194 Revista Light, 11/1933, p.17. 
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Nota-se que a colaboração e o ambiente harmônico entre as distintas posições 

hierárquicas na empresa, dependem da compreensão do trabalhador em produzir para 

além do salário. É necessário criar um ambiente privado de afetividade, que tem como 

objetivo o fortalecimento das relações pessoais entre a direção e os operários. 

Em um outro artigo escrito bem mais tarde, em 1959, num contexto histórico 

bem distinto, no Boletim da Indústria Gráfica, distribuído pelo sindicato do setor no 

estado de São Paulo, Annibal Bonfim trazia elementos muito semelhantes ao escrito em 

1933. Com o título “O patrão também é ser humano”, Bonfim esclarece: 

 

Tendo procurado mostrar aos chefes que nunca deveriam esquecer esta 

“condição”, nas “relações de trabalho” com seus subordinados. Em outras 

palavras, os chefes devem-se lembrar sempre de que os “trabalhadores”, têm, 

inevitavelmente, defeitos e fraquezas, juntamente com suas qualidades e seus 

pontos fortes; tiveram uma educação mais ou menos boa e têm personalidade. 

O mesmo raciocínio deve, porém, ser aplicado pelos “trabalhadores”, ao 

encararem seus chefes, principalmente os seus “patrões.195 

 

Annibal Bonfim, que participou da Associação Brasileira de Relações Públicas 

do IDORT, já contemplava em seus escritos na Revista Light, na década de 1930, a 

importância das relações humanas no processo da racionalização do trabalho. A 

proposta neste período dentro do IDORT, como aponta Rebechi, era buscar uma certa 

satisfação do trabalhador na gestão do trabalho, gerando a motivação necessária para o 

aumento do seu esforço.196 Esse esforço em deixar de pensar o trabalhador apenas como 

uma força produtiva técnica, para passar a acessar suas necessidades psicológicas, 

aparecia dentro da Revista Light anos antes da sua consolidação, como método de 

racionalização do trabalho no Brasil.  

A escola das “relações humanas”, que teve sua origem materializada na Escola 

de Mayo, colocava em destaque, para uma melhor eficiência produtiva, a complexidade 

do comportamento dos trabalhadores. No Brasil, essas ideias foram adaptadas pelo 

IDORT nas décadas de 1950 e 1960, embora a questão da racionalização do trabalho já 

estivesse presente desde a sua fundação em 1931. Em nossos estudos sobre a Revista 

Light e na formação ética do trabalhador, é possível identificar que a empresa atentava 

 
195 BONFIM, Annibal, Boletim da Indústria Gráfica de São Paulo, Ano X, novembro de 1959, nº110, p. 

677. 
196 REBECHI, Cláudia Nociolini. Prescrições de comunicação e racionalização do trabalho: os ditames de 

relações públicas em diálogo com o discurso do IDORT (anos 1930-1960). 2014. Tese (Doutorado) – 

Escola de Comunicações e Artes. Universidade de São Paulo (USP). São Paulo, p.164-165. 
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nas relações interpessoais dos operários e seus superiores.  

A busca em evidenciar os benefícios e ações que a empresa proporcionava ao 

bem-estar operário, ao longo das edições da Revista, apontam uma certa antecipação 

dos métodos da escola das “relações humanas”. Um exemplo foi a inauguração de um 

restaurante na rua Larga, extensamente abordado pela Revista, para atender dois mil 

trabalhadores com refeições diárias. Esse restaurante era considerado uma das 

“facilidades” que a empresa organizava aos seus trabalhadores, “um exemplo a seguir”, 

segundo o jornal A Pátria: 

Nota-se sempre a preocupação de oferecer aos empregados segurança e 

conforto no trabalho, assim como facilidades para culto religioso, diversões 

esportivas, instrução técnica e cultural, para o que essa companhia mantém 

cinema, biblioteca circulante, cursos profissionais, clubes esportivos, uma 

revista mensal para uso e gozo de seus funcionários, serviço médico além do 

exigido pelas leis trabalhistas, chegando ao ponto de oferecer terrenos de sua 

propriedade para a prática de exercícios físicos.197 

 

Todos esses serviços e atividades representavam, segundo o próprio jornal, em 

destaque na Revista Light, um exemplo da preocupação pela condição humana do 

operário: 

É lógico, é inquestionável que só organizações administrativas sem a 

preocupação de argentarismo, em que o capital é empregado como fator de 

progresso e de melhoria das condições da vida humana, podem dispensar 

verbos consideráveis na assistência ao trabalhador.198 

 

O restaurante também era considerado um projeto na formação saudável dos 

operários. A criação do restaurante não partiria apenas no desejo “único de bondade, de 

zelo pelos funcionários” que a Light teria. Segundo a Revista, o objetivo essencial era 

desenvolver e propiciar um melhor desempenho nas atividades produtivas dos 

trabalhadores, além do combater às doenças indesejáveis que atrapalhariam o cotidiano da 

empresa. Pensar a saúde alimentar dos trabalhadores garantiria um organismo bem 

alimentado e, consequentemente, resultaria em uma produção mais eficiente; uma 

consequência lógica, segundo o periódico, que visava “preparar o homem para o futuro”.199 

O editorial da Revista Light de fevereiro de 1940, assinado pelo diretor da Revista, 

responsável do departamento de propaganda, Lauro Nunes, com o pseudônimo de Terra de 

Senna, seguia uma perspectiva semelhante. Depois de relacionar o trabalho nas décadas 

 
197 Revista Light, 04/1939, p.42. 
198 Idem, p.42. 
199 Revista Light, 05/1939, p.23. 
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anteriores como castigo e punição, em sua introdução, o editorial procurava demonstrar 

como a empresa, com o restaurante interno e o salão de recreio – uma espécie de espaço de 

apresentações musicais - investia no bem-estar do trabalhador: 

 

O trabalho não é mais aquele fantasma que aterrorizava o homem, criando nele 

o preguiçoso, o inerte, o eterno revoltado. 

Ele por si só, já nos traz felicidade, que se completa quando sabemos torna-lo 

suave, alegre, dentro de um princípio mais humano, ligando-o a nossa 

sensibilidade, nas horas de repouso, através um pouco de música e uma voz 

melodiosa que nos deem, com as mais belas canções, a alegria de viver.200 

 

Muitas vezes, a Revista apresentou sua preocupação também com aqueles que 

não se encaixavam neste ideal de disciplinarização: o estigma do trabalhador que 

contesta a harmonia e a cooperação, deveria ser cada vez mais combatido ou ocultado. 

O não-trabalhador, aquele que não tem consciência do seu lugar dentro da estrutura 

hierárquica da empresa, é denominado como desordeiro, agitador e comunista.201  

Nesse sentido, a edição de maio de 1932 talvez seja a mais emblemática em nossa 

análise. Sua capa tem um fundo amarelo e no centro em verde escrito “Ordem e 

Progresso”. Ela se configura após três tentativas de greve entre os operários da Light e, 

consequentemente, dedica-se integralmente a  tentar desqualificar os grevistas, 

considerados alguns poucos “desordeiros” e “agitadores” inspirados “por elementos 

estranhos”. O objetivo da Revista, como apontou seu editorial, era esclarecer que a 

maioria dos trabalhadores esteve fora dessas tentativas devido ao “espírito de estreita 

cooperação entre os diretores da Companhia e o pessoal, que tantos benefícios trouxe a 

todos”.202  

 

 
200 Revista Light, 02/1940, p.9. 
201 DUTRA, Eliana Regina de Freitas. O ardil totalitário: imaginário político no Brasil dos anos de 1930 / 

Eliana de Freitas Dutra. – 2. ed. – Belo Horizonte: Editora UFMG, 2012, p.278. 
202 Revista Light, 05/1932, p.8. 
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Figura 11 - Capa da edição de maio de 1932 

 

Fonte: Revista Light, maio de 1932, capa. 

 



89 
 

Figura 12 – "Com a paralisação dos nossos serviços apenas lucram os malfeitores" 

 

Fonte: Revista Light, maio de 1932, p.24. 

 

Figura 13 – “Confiam em nós, os enfermos nos hospitais... e os médicos que precisam de luz para as suas 

operações” 

 

Fonte: Revista Light, maio de 1932, p.21. 

 

Figura 14 – “O incêndio... e sem telefone para avisar os bombeiros!” 

 

Fonte: Revista Light, maio de 1932, p.22. 
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A Revista Light, em sua edição de maio, apresentou uma série de imagens e 

charges, difundindo as trágicas consequências sociais caso os trabalhadores grevistas 

conseguissem manter as paralisações; a insegurança por conta da falta de luz, a ausência 

de alimentos à população, os problemas no hospitais da cidade, são algumas das 

implicações, onde os responsáveis seriam os próprios trabalhadores: As consequências das 

greves, a aversão generalizada da população, as ações acertadamente violentas do aparato 

repressivo, são os elementos que a Revista procura salientar para combater as possíveis 

inclinações dos trabalhadores à greve: 

 

A cidade em pânico! 

Imagina que a greve se prolongue. Será o pânico na cidade inteira. As oficinas 

paradas. O comércio parado. Sem bondes de bagageiros o mercado e os 

armazéns terão rapidamente os seus stocks esgotados e as feiras-livres não 

funcionarão, pois não haverá segurança para ninguém. Irá faltar o pão, a carne, 

o leite. A quantidade que puder chegar ao Rio não dará para a população e os 

preços vão subir. Será a miséria e a fome para os pobres. E que ódio não haverá 

contra os grevistas da Light?203 

Essa edição também fez uma série de seleções e recortes de vários jornais do 

Brasil contrários às tentativas de greve. A solidariedade, a harmonia e o mutualismo 

foram os elementos estruturais do discurso ao longo da edição. Seriam esses pontos, 

enaltecidos e constantemente evidenciados, que deveriam ser a base do trabalho, 

afastando os trabalhadores da luta entre as classes: 

Há, entretanto, uma significação maior nessa atitude da maioria: é a repulsa 

franca, decidida a todo e qualquer espírito de luta dentro da nossa classe. (...). 

Temos a felicidade de poder aproveitar a experiência de outros povos e, hoje, 

não mais precisamos lutar e sofrer como eles para a defesa de reivindicações 

idênticas. A conquista maior, que custou anos e anos de sofrimentos aos 

trabalhadores de outros países, os Conselhos de Conciliação e Arbitragem, 

esses já temos em nossas leis e em efetiva realização. E obtivemos-os sem 

violência! E assim deve suceder naturalmente.
204

 

 
 

A separação entre o ideal de trabalhador, aquele que promove o bem-estar social, 

ordenado e alinhado ao sacrifício individual para o coletivo, e o não trabalhador, que não 

representa nem o operariado, nem o país, desalinhado com a ordem estabelecida, é a 

estrutura temática dessa edição da Revista. O operário desalinhando com o trabalho ainda 

 
203 Revista Light, 05/1932, p.24. 
204 Idem, p.9. 
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estaria preso ao processo da luta de classes, que representaria a desintegração da 

economia alinhada ao passado atrasado. O texto “Cooperação” de Assis Chateaubriand, 

retrata o operário que defende seus postos de trabalho e os serviços necessários para toda 

a cidade, assim como o soldado das organizações militares: 

A cidade do Rio de Janeiro deve olhar de hoje em diante cada um motorneiro, 

cada um condutor, cada um eletricista da grande empresa canadense como um 

soldado, que soube ficar no seu posto de honra, na hora do perigo. Ninguém 

desertou do cumprimento do seu dever. Se o Rio não teve a sua circulação 

interrompida, se pudemos continuar a ter luz nas nossas casas, força nas nossas 

oficinas, gás nas nossas cozinhas, devemo-lo ao espirito de cooperação desses 

trabalhadores com os seus patrões e a sua cidade.205 

 

Segundo Chateaubriand, as tentativas de greve fracassaram não somente pela 

ação policial, mas especialmente, pela ação dos operários da empresa que teriam se 

mostrado firmes no espírito solidário e fiéis aos seus deveres. Encontramos pela 

primeira vez de forma mais explicita ao longo dos números analisados desde 1928, 

ano do início da Revista Light, o ideário de harmonia entre as classes que, como vimos, 

será amplamente apresentado no Estado Novo e pelo próprio periódico. 

O Sindicato dos Empregados da Light e Companhia Associadas, composto por 

mais de quatro mil associados, se posicionou contrário aos grevistas. O sindicato 

possuía a autorização tanto do Estado quanto da empresa para representar todos os 

trabalhadores, ou seja, era um componente discursivo presente na Revista Light, 

utilizado para deslegitimar as ações políticas autônomas. Segundo o periódico, os 

dirigentes do sindicato foram recebidos por Lindolfo Collor, ministro do trabalho e 

apresentaram veementemente um manifesto de indignação com os grevistas, 

chamados pelo sindicato de “agitadores violentos”: 

 

2º -O Sindicato dos Empregados da Light e Companhias Associadas, 

formado para defender os legítimos interesses dos seus associados, vê, 

atualmente, o sagrado direito da liberdade individual ameaçado, não  pela  

classe  patronal,  mas  por  um  grupinho  imbuído  de  ideias comunistas  

mal  disfarçadas,  o  qual,  por  meio  de  confucionismo, pretende implantar 

tais ideias nos seus companheiros de trabalho, em gravíssimo prejuízo para 

todos os empregados ordeiros da Light e para a população em geral. 206 

 

O sindicato termina por defender o direito do trabalho e a punição de quem 

paralisou e atrapalhou os cidadãos e os verdadeiros trabalhadores ordeiros. Ou seja, o 

 
205 Diário da Noite, 10-05-32, ed., p.8, 1ª col. Revista Light, 05/1932, p.50. 
206 Revista Light, 05/1932, p. 51. 
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discurso da harmonia está consolidado juntamente com o controle do sindicato 

tutelado e legitimado pelo Estado e pela empresa. 

Uma das ameaças mais claras à realidade brasileira naquele momento, segundo 

a revista, era o comunismo. Em 1936, dentro de um contexto nacional marcado pela 

forte mobilização política contra o comunismo, a Revista Light apresenta abertamente 

sua opinião sobre a questão. Segundo os estudos de Eliane de Freitas Dutra, sobre a 

construção do comunismo como o antagônico, há, a princípio, a necessidade de uma 

simbologia entre o bem e o mal; um sistema de valores estruturados em forças afetivas 

que crie no imaginário social a oposição. O outro “é o inimigo e são necessários atos 

de imagem para figurá-lo”.207 A figura do comunista aparece  construída  e  

materializada  dentro  do  campo  político  como a  encarnação  do  mal.208 O imaginário  

do  inimigo  ajudaria  a  criar  a  unidade,  neste  caso  dos trabalhadores em torno da 

nacionalidade, mas também criaria laços para combater o mal. Patto de Sá Motta 

aponta que a demonização do comunismo foi muito mais recorrente e explícita na 

década de 1930 do que nos anos posteriores.209 O comunismo também, neste sentido, 

representaria o mal como categoria contrária à moral cristã; o mal em suas ações 

levaria inevitavelmente ao pecado e ao crime, valores contrários “à boa sociedade”. 210 

O texto intitulado “Cúmplices do Comunismo”, de fevereiro de 1936, escrito 

com letras espaçadas e grandes, entre as páginas analisadas em nossa pesquisa, é um 

dos mais diretos e claramente posicionados. Para a Revista, o passado do Brasil 

facilitava a entrada de ideias políticas que pregavam o extermínio civilizacional; essas 

ideias fabricadas em laboratórios estrangeiros encontrariam aqui uma facilidade de 

propagação já que a psicologia aventureira do povo brasileiro, marcado por ondas 

imigratórias “marcaram uma espécie de inconsistência espiritual”. Além disso, a 

educação estreitamente individualista das gerações mais recentes seria facilmente 

“alarmada por uma comunicação sobre o fim do mundo”. O comunismo colocaria 

especialmente a América Latina em risco, pois ainda estaríamos atrasados 

historicamente em relação ao mundo industrializado e desenvolvido, por isso, aqui 

seria um campo fértil para a experimentação e propagação de seus ideais obscuros: 

 

 
207 DUTRA, Eliana Regina de Freitas. O ardil totalitário: imaginário político no Brasil dos anos de 1930. 2. 

ed. – Belo Horizonte: Editora UFMG, 2012, p.41 
208 Idem. 
209 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Em guarda contra o "perigo vermelho": O anticomunismo no Brasil (1917-

1964), São Paulo, Perspectiva/FAPESP, 2002, p.75. 
210 Idem, p.89. 
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Os países sul americanos, em débito ainda com a civilização, com o 

progresso e com a cultura histórica, tem servido de campo experimental por 

excelência a atuação prática e política desse credo de extermínio da 

civilização. (...) Os povos latino americanos são, mais que quaisquer outros, 

povos sugestionáveis e imitativos.211 

 

Uma certa infantilização do povo brasileiro em sua formação no tempo 

histórico, já que estaríamos ainda em um estágio anterior ao considerado como 

progresso; uma perspectiva histórica positivista do tempo, ao colocar o Brasil e a 

América do Sul ainda em um processo pré-civilizatório. Essas características 

marcariam a nossa fragilidade como nação e apresentariam o comunismo como um 

inimigo externo, um invasor fora da natureza nacional, como apontou Getúlio Vargas 

no mesmo ano, semanas depois dos levantes comunistas: 

 

Forças do mal e do ódio campearam sobre a nacionalidade, ensombrando o 

espírito amável da nossa terra e da nossa gente. (...) Os fatos não permitem 

mais duvidar do perigo que nos ameaça. Felizmente, a Nação sentiu esse 

perigo e reagiu com todas as suas reservas de energias sãs e construtoras.212 

 

A concepção do comunismo como ideia exótica se manifestaria como um 

agente patológico que infectaria o organismo da nacionalidade brasileira, foi parte da 

construção do imaginário anticomunista do período.213Assim, a Revista apresentava o 

comunismo como uma falsa luta; por trás de uma guerra contra o capitalismo, se 

esconderia a revolução comunista que buscava em sua essência promover a destruição 

da solidariedade, do trabalho e da própria humanidade: 

A luta do comunismo não é contra o capital, mas contra a estrutura orgânica 

e fundamental de toda a sociedade moderna. (...) 

O furor materialista desse complô brutal, sistematizado em doutrina, volta-

se, pois, contra a humanidade, naquilo que ela possui de potencial criador, a 

que devemos dentro da vida organizadora, o valor, o trabalho e a 

prosperidade racional dos homens 

É uma revolta contra o espírito e uma insurreição contra a história e as leis 

naturais por cuja obediência conquistamos o mundo em que existimos senão 

perfeito, mas em busca da perfeição.214 

 

Em um contexto global, a Revista compreendia a existência de uma crise 

proveniente da Primeira Guerra e que marcou um desencanto da geração após esse 

 
211 Revista Light, 02/1936, p.17. 
212 Discurso de Getúlio Vargas à Nação Brasileira, 1 jan. 1936. Boletim do Ministério do Trabalho, 

Indústria e Comércio, n.17, apud DUTRA, Eliana Regina de Freitas. O ardil totalitário: imaginário político 

no Brasil dos anos de 1930 / Eliana de Freitas Dutra. – 2. ed. – Belo Horizonte: Editora UFMG, 2012, p.45. 
213 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Em guarda contra o "perigo vermelho": O anticomunismo no Brasil (1917-

1964), São Paulo, Perspectiva/FAPESP, 2002, p.81. 
214 Revista Light, 02/1936, p.17. 



94 
 

conflito, “encontrou-se sem rumo e sem ideias novas capazes de corrigir o mal-estar 

existente e traçar outro destino para o mundo”.215 A saída para atenuar a propagação 

do comunismo até uma certa maturidade histórica dos povos ainda não civilizados 

seria a resistência de governos fortes; a imprensa que lutaria contra o sensacionalismo 

e preservaria a pureza dos povos, uma espécie de via educadora que conduziria à 

maturidade histórica. A união entre governo e imprensa formaria um antídoto à 

promessa de paraíso artificial, que fisgaria a natureza ingênua dos povos latinos, 

especialmente o brasileiro: 

 

Identificar o governo e a imprensa na compreensão dos males atuais e na 

previsão atilada dos futuros males, é o que de melhor poderíamos fazer, 

todos que manejamos uma pena, para combater o comunismo; destruindo 

com a razão e a inteligência a promessa dos seus paraísos artificiais e 

quebrando de vez os falsos ídolos; (...) 

Se fugirmos a esse dever, é melhor não usarmos de evasivas, nem nos 

confiarmos a providência insinceramente invocadas; a política e a imprensa 

são cúmplices do comunismo?216 

 

Caberia também à Revista o papel de antagonizar com as forças consideradas 

perigosas ao povo e especialmente aos trabalhadores da empresa; ela se apresentava 

declaradamente como uma ferramenta política de persuasão ao operariado. Neste 

ponto, como destacamos no capítulo, a Revista ao utilizar métodos de valorização do 

trabalho e do trabalhador, a importância da harmonização das classes sociais – chefes 

e operários – principalmente o incentivo à socialização e, por fim, o respeito à 

hierarquia como princípio socialmente natural, manifestava a construção da ética ideal 

do seu empregado. Alinhava-se às propostas corporativistas do Estado em relação à 

importância da questão social como elemento central do seu discurso.  

 

 

 

 

 

 

 
215 Revista Light, 02/1936, p.17. 
216 Idem. 
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3. A LIGHT E SEU “EMPREENDIMENTO SOCIAL” 

 

 3.1 A educação técnica na formação do jovem operário 

 

Não considero a Light apenas uma empresa de iluminação e de transporte.  A 

Light é sobretudo e tende sobretudo a ser, cada vez mais acentuadamente, um 

alto e destacado empreendimento social. A obra de assistência e educação que 

se tem a oportunidade de descortinar na Cidade Light, representa um desses 

aspectos nobres e desinteressados da aplicação econômica ou industrial da 

inteligência humana, abrindo no coração da cidade do Rio de Janeiro este largo 

e animador panorama que é a Cidade Light.217 

 

A visita à Cidade Light, do ainda ministro da Educação e Saúde, Francisco Campos, 

a convite da empresa, em 1932, indica o papel importante que o empresariado se atribuía 

na formação social do operário junto ao Estado. A Cidade Light, que como já vimos, 

recebia constantemente visitas dos representantes dos mais variados postos técnicos e 

políticos, era considerada um exemplo; não apenas pelas condições de higiene e 

salubridade, mas como um centro de formação técnica e racional dos trabalhadores. 

Campos, além de ser um defensor do Estado autoritário, considerando o chefe da nação a 

condição social da unificação das massas, também depositava na pedagogia uma 

importância fundamental na consolidação desse projeto.218 O autoritarismo seria um 

imperativo do período contra a falência do liberalismo das décadas anteriores. Assim, seria 

necessário o domínio da racionalidade pelo Estado. Nesse sentido, a educação era o espaço 

de tutela política pelo Estado na formação do pensamento da juventude.219 

Essa proximidade entre ensino técnico e industrial no espaço fabril teve início legal 

no Brasil com o Decreto presidencial nº 7.566 de Nilo Peçanha, em 1909. Nele, o presidente 

criava e estabelecia condições, através do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, 

das Escolas de Aprendizes e Artífices; o objetivo era “formar operários e contramestres, 

ministrando-se o ensino prático e os conhecimentos técnicos necessários aos menores que 

pretendem aprender um ofício”.220 Mas, mais do que isso, por conta do aumento das 

 
217 Trecho do discurso do ministro Francisco Campos. Revista Light, 03/1932, p.9. 
218 SCHWARTZMAN, Simon, BOMENY, Helena Maria Bousquet, COSTA, Vanda Maria Ribeiro. 

Tempos de Capanema. 2ª ed. São Paulo: Paz e Terra; Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2001, p.81 
219 SCHWARTZMAN, Simon, BOMENY, Helena Maria Bousquet, COSTA, Vanda Maria Ribeiro. 

Tempos de Capanema. 2ª ed. São Paulo: Paz e Terra; Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2001, p.83. 
220 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf3/decreto_7566_1909.pdf. Acesso em: 

27/12/2020. 
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cidades e das novas questões sociais, a proposta contida no decreto se colocava como uma 

saída para o operário e seu filho afastarem-se dos problemas próprios de sua classe: 

 

Considerando: que o aumento constante da população das cidades exige que se 

facilite às classes proletárias os meios de vencer as dificuldades sempre 

crescentes da luta pela existência: que para isso se torna necessário, não só 

habilitar os filhos dos desfavorecidos da fortuna com o indispensável preparo 

técnico e intelectual, como fazê-los adquirir hábitos de trabalho profícuo, que os 

afastará da ociosidade ignorante, escola do vício e do crime; que é um dos 

primeiros deveres do Governo da República: formar cidadãos úteis à Nação:221 

 

Consideradas instituições beneficentes, passava a ser dever do Estado manter e 

propagar o desenvolvimento do ensino técnico na escola primária. Com algumas alterações 

pouco efetivas ao longo da década de 1920, somente em 1932, ao pensar a formação do 

jovem operário e as melhores condições dos menores no trabalho, o recém criado 

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, estabelecia uma série de restrições e 

condições aos empregadores, através do Decreto nº 22.042, na contratação e nas horas de 

trabalho entre os jovens entre 14 e 18 anos. No artigo 2, o decreto assinado por Vargas e 

Salgado Filho deixava bem evidente que: 

Art. 2º Os proprietários, diretores, administradores ou gerentes de fábricas, 

oficinas ou quaisquer estabelecimentos industriais não poderão admitir ao 

trabalho menores de 14 a 18 anos, sem que estejam estes munidos dos seguintes 

documentos: 

 a) certidão de idade ou documento legal que a substitua; 
 b) autorização do pai, mãe, responsável legal ou autoridade judiciaria; 
 c) atestado médico de capacidade física e mental e de vacinação; 
 d) prova de saber ler, escrever e contar.222 

 

 Chama a atenção o pré-requisito sobre a obrigatoriedade da alfabetização do jovem 

operário, como um fator básico para a contratação pelo empregador. Para o próprio Vargas, 

já no Governo Provisório, o analfabetismo era considerado um dos maiores problemas 

nacionais, um “peso morto para o progresso da Nação, constitui mácula que nos deve 

envergonhar. É preciso confessá-lo corajosamente, toda a vez que se apresentar a 

ocasião”.223 Dois anos depois, em 1934, as indústrias passariam a colaborar com mais 

 
221 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf3/decreto_7566_1909.pdf. Acesso em: 

27/12/2020. 
222 Acesso em 31/12/2020 Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-

22042-3-novembro-1932-499365-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em 29/12/2020. 
223 VARGAS, Getúlio, apud CAPELATO, Maria Helena. Multidões em cena, propaganda política no 

varguismo e no peronismo. São Paulo, Editora Unesp, 2ª Edição, 2009, p.229-230. 
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participação no processo de formação profissional, com a criação da Superintendência do 

Ensino Industrial. 224 

Em maio 1939, numa disputa de projetos entre o Ministério do Trabalho com 

Waldemar Falcão e o Ministério da Educação de Gustavo Capanema, foi assinado por 

Vargas o Decreto nº 1.238, que obrigava as indústrias com mais de 500 trabalhadores a 

construírem refeitórios para seus operários, e principalmente, de criarem cursos de 

aperfeiçoamento profissional, aumentando a responsabilidade dos empresários pelo 

processo de formação do trabalhador brasileiro.225 O projeto, segundo a compreensão de 

Capanema em seu discurso na inauguração do SENAI (Serviço Nacional de 

Aprendizagem) em 1942, era formar não apenas o operário como trabalhador mecânico, 

mas a sua moralidade patriótica e cívica; ultrapassar a barreira desenhada por Peçanha de 

uma educação profissional voltada para a questão precária do operário, mas também na 

formação do futuro cidadão: 

 

Misturar a juventude do país em uma unidade moral e individual, fazendo com 

que toda a juventude seja uma só, e portanto, toda ela, pobres e ricos, no trabalho 

industrial ou no trabalho civil, todos possam atingir as mais altas posições que 

pelo ensino industrial leva à Universidade, acessível a todos.226 

 

A educação profissional estava inserida em um conjunto de diversas instâncias 

coordenadas: controle da imprensa, cerimônias cívicas, educação física e técnica, até o 

aprimoramento do uso da comunicação de massa, aquilo que Maurício Parada chamou de 

“capilarização de valores morais”. Uma série de elementos que foram “progressivamente 

constituindo um conjunto discursivo articulado capaz de estruturar modelos de conduta 

socialmente legítimos”.227 A pedagogia e os eventos cívicos, por exemplo, com seus 

desfiles e rituais, eram as ferramentas apropriadas para a propagação “desses valores e 

 
224 SCHWARTZMAN, Simon, BOMENY, Helena Maria Bousquet, COSTA, Vanda Maria Ribeiro. 

Tempos de Capanema. 2ª ed. São Paulo: Paz e Terra; Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2001, p. 

248. 
225 SCHWARTZMAN, Simon, BOMENY, Helena Maria Bousquet, COSTA, Vanda Maria Ribeiro. 

Tempos de Capanema. 2ª ed. São Paulo: Paz e Terra; Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2001, p. 

251. 
226 Gustavo Capanema, conferencia proferida perante a Confederação Nacional da industria na solenidade 

de abertura do SENAI. GC/Capanema, G, 42.08.00, série pí. 20. Apud SCHWARTZMAN, Simon, 

BOMENY, Helena Maria Bousquet, COSTA, Vanda Maria Ribeiro. Tempos de Capanema. 2ª ed. São 

Paulo: Paz e Terra; Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2001, p.257. 
227 PARADA, Maurício. Educando Corpos e Criando a nação: cerimônias cívicas e práticas disciplinares no 

Estado Novo. Rio de Janeiro, RJ: Apicuri, 2009, p.151. 



98 
 

concepções civilizacionais”.228 As cerimônias cívicas eram parte de um projeto para uma 

nova cultura política nacional em direção à ordem e à soberania; elas teriam o papel de 

aproximar e unir as classes antagônicas, em um lugar e tempo simbólicos no imaginário 

social, tanto das elites, quanto dos trabalhadores.229 Essas constelações imaginárias, como 

chamou Eliana de Freitas Dutra, em torno do trabalho, da pátria e da moralidade, que 

também serviram para criar o espectro do comunismo como perigo social, fez parte dessa 

nova ordem social da década de 1930.230 Nesse sentido, a educação seria uma ferramenta 

essencial pra essa consolidação. 

Pensar a educação, ou a formação profissional do operário, especialmente do jovem 

operário, vai muito além da simples necessidade operacional do empresariado naquele 

momento; era na verdade um projeto alinhado com os valores nacionais de um Estado 

autoritário que se encontrará mais explicitamente no Estado Novo. A disciplina, a 

cooperação, o pertencimento ao organismo social, a harmonização entre as classes são 

alguns dos valores que encontraram na educação a possibilidade de capilarização entre os 

trabalhadores. 

Na Light, desde 1916, funcionava a Associação Beneficente de Empregados da 

Light (ABEL) que atuava como um fundo de proteção aos trabalhadores e seus familiares. 

Com as contribuições mensais dos sócios, a ABEL implantou serviços com o de fundo de 

aposentadoria, despesas para acidentados, pagamento de enterro em caso de morte do 

associado, caixa para as fianças de motorneiros presos devido aos acidentes, atendimento 

médico – hospital, farmácia, serviços de obstetrícia e ginecologia - e também a prática 

esportiva como forma de medicina preventiva.231 No final da década de 1920, com um total 

de quase 7 mil membros, a Associação conduzida por uma indústria estrangeira, era 

considerada não apenas pela empresa, mas para o governo brasileiro uma conduta elogiável 

e necessária para o Brasil. Segundo o chefe do Departamento Nacional de Saúde Pública, 

“para os poderes públicos, o exemplo da Light e dos seus empregados é digno dos maiores 

encômios e até dos mais francos agradecimentos, porquanto, promovendo e implantando a 

instrução”.232 

 
228 Idem.  
229 Idem, p.21. 
230 DUTRA, Eliana Regina de Freitas. O ardil totalitário: imaginário político no Brasil dos anos de 1930. 2. 

ed. – Belo Horizonte: Editora UFMG, 2012, p.25-26. 
231 MENEZES, M. L. P.; DE PAIVA, B. B. Revista Light: Empresa, Cidade, Lazer e Esportes em Revista. 

Revista de Geografia, Juiz de Fora, v.5, n°1, 2015.p.74. 
232 Revista Light, junho de 1928, p.7. 
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A Associação perderia sua força já no começo dos anos de 1930, com a criação das 

Caixas de Aposentadorias e Pensões para os empregados nos serviços de força, luz e bonde, 

pelo Decreto nº 19.497, uma das primeiras medidas do Ministério do Trabalho.  No início 

de 1932, com a regulação e controle do Governo Provisório nas relações do trabalho, a 

ABEL encerrava suas atividades. Com o fim da Associação, a Light concentrará seus 

esforços nas práticas educacionais por outras frentes: ensino técnico profissional, educação 

física, esportes e o escotismo. 

O debate sobre a necessidade de uma escola técnica de aperfeiçoamento do 

operariado já era bem frequente nas páginas da Revista Light. Gibert Hearn (diretor da 

ABEL) apresentava para a diretoria da Light a construção de escolas primárias para os 

filhos dos trabalhadores; a proposta era fazer um levantamento dos bairros onde se 

encontravam o maior número de filhos de operários da empresa para a criação das escolas 

da Light. O mais importante do projeto de Hearn era a criação do ensino profissional: 

 

É hoje uma necessidade reconhecida por todos. Não basta saber ler e escrever, é 

preciso que cada um haja aprendido o seu ofício 

Aprender numa boa escola, com mestres capazes, dedicados, e podendo praticar 

em boas oficinas é, sem dúvida, o ideal. A nós, não nos é muito difícil realiza-

lo. Basta fazermos a escola, pois que as oficinas, já as temos e ótima. Podemos, 

portanto, formar os nossos operários, filhos dos nossos companheiros.233 

 

O artigo de Flexa Ribeiro de março de 1929 apontava para a necessidade urgente 

da adaptação da indústria brasileira aos modelos internacionais de ensino profissional no 

trabalho. Para o autor, apesar da “obra de psicologia” empreendida pela empresa ao 

misturar harmonia e suavidade com disciplina, além de conseguir recrutar “os elementos 

nacionais”, ainda não se praticava a escolha do trabalhador pela sua vocação ou 

conhecimento prévio; a responsabilidade por essa fraqueza no trabalho, o “problema 

educativo”, seria da educação pública municipal que tardiamente começava a se preocupar 

com o ensino técnico: 

São problemas conexos com a própria evolução de nossa qualidade didática que 

passa, neste momento, por profunda modificação. 

Nada mais se poderia aspirar, por agora, pois que o ensino técnico-profissional 

entre nós, atravessa ainda a sua fase empírica, mal começa a sentir que a 

 
233 Revista Light, 04/1928, p.24. 
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metodização pedagógica poderá facilmente apressar o aprendizado, melhorando-

o em valores inestimáveis na revisão da capacidade individual.234 

 

Ainda segundo Flexa Ribeiro, o ensino técnico não apenas ajudaria o operário a 

compreender a visão conjunta do trabalho, mas principalmente a “adquirir uma 

personalidade na sua própria especialidade”.235 

Figura 15 – jovens operários na preparação de bobinas para motores 

 

Fonte: Revista Light, março de 1929, p.20. 

No mesmo ano, o editor chefe da Revista, Annibal Bomfim, também expressava a 

sua preocupação na urgência de um ensino profissional aos trabalhadores. Bomfim 

entendia que era fundamental melhorar as condições pessoais dos operários, por meio de 

melhores salários e promoções, era um “desejo natural de cada um melhorar sua situação 

pessoal”. 236A empresa e os trabalhadores teriam benefícios com a escola técnica: a 

empresa não gastaria dinheiro inutilmente e os operários teriam melhores salários, para isso 

era necessário “organizar, sistematicamente, cursos de aperfeiçoamento fiscalizados pelos 

 
234 Revista Light, 03/1929, p.22. 
235 Revista Light, 03/1929, p.22. 
236 Revista Light, 01/1929, p.75. 
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chefes de serviço.” O bom operário estaria disposto a dedicar algumas horas do seu lazer 

para o desenvolvimento da empresa.237 

Esses apelos dos chefes, editores e colunistas iam ao encontro também do objetivo 

de desarticulação de ímpetos individuais ou subversivos. Afinal, havia uma compreensão 

de que o aperfeiçoamento do operário seria um incentivo para melhorar sua própria 

condição material, assim, desistindo de qualquer militância fora da órbita da empresa.  

No início de 1932, a Light criava a Escola Técnica, fundada e dirigida pelo 

Departamento de Eletricidade da empresa, justamente no mesmo ano do encerramento das 

atividades da ABEL. O curso ofertado era gratuito, noturno, com duração de quatro anos, 

para todos os empregados da Light, tinha uma proposta de disciplinas de caráter mais 

técnico, voltada ao aprimoramento dos operários da empresa. Em 1935, o curso contava 

com sua capacidade total de 500 alunos matriculados e por conta da fragilidade da 

formação primária, passava a ter aulas de português, álgebra, aritmética, geometria e 

desenho geométrico. Começava também, para atender a demanda de outras cidades e 

estados, às aulas por correspondência, com um total de 80 alunos no primeiro ano. A Escola 

técnica era voltada para os trabalhadores, mas neste ano passou a ter também seis 

trabalhadoras, limitadas ao curso básico já que “naturalmente a utilidade do curso ao 

elemento feminino não apresenta o mesmo espectro prático que tem para os homens”, mas 

as matérias básicas seriam de interesse geral e úteis a vida do trabalho.238 

 
237 Idem. 
238 Revista Light, 09/1935, p.38. 
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Figura 16 – capa de julho de 1932 

 

Fonte: Revista Light, julho de 1932, capa. 

Segundo um dos professores fundadores da escola, Mario Neves dos Santos, o 

Brasil possuía uma enorme capacidade de ser uma “das maiores potências mundiais”, mas 

deveria para isso intensificar a instrução técnica profissional dos seus trabalhadores. O 

principal problema da nossa incapacidade como nação era a falta de instrução do povo; 

com a instrução técnica e a racionalização do trabalho, o problema de caráter social também 

se resolveria.239  

Para o aluno mais velho da Escola de Eletricidade, Euclides de Castro de 50 anos, 

técnico já especializado, as escolas técnicas trariam também outros benefícios como 

 
239 Revista Light, 06/1932, p. 26. 
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“acabar com a miséria orgânica do operário”, que quase sempre por falta de formação, 

estaria condenado à pobreza natural de sua classe. Além disso, o ensino técnico traria outros 

benefícios: 

Ainda outro ponto a considerar: com a difusão do ensino, seja de que espécie 

for, a mentalidade de qualquer indivíduo tende a elevar-se, tornando-o criterioso, 

consciente dos seus deveres, sociável para com seus superiores, comedido nas 

suas atitudes, disciplinado nos seus afazeres e onde quer que trabalhe estabelece 

um ambiente de respeitosa camaradagem com seus superiores que assim tem 

suavizadas suas atribuições administrativas muitas vezes agravadas por 

injustificáveis dissensões que só surgirem em meios baldos de educação e onde 

um espírito de irritante intolerância oferece campo vasto a medrarem ideias 

subversivas à disciplina e boa ordem de quem tanto necessita qualquer empresa 

(...)240 

 

Nesse sentido, a Escola Técnica cumpria um papel não somente de atender uma 

demanda operacional interna de trabalho, ou combater a “miséria orgânica do operário”, 

mas de disciplinar e afastar o trabalhador de ideias tidas como perigosas. Segundo as 

manchetes, notícias e artigos da Revista Light, os diretores da Escola Técnica estavam mais 

interessados no convencimento da matrícula dos jovens operários de baixa instrução, a 

“porta de entrada” dos postos das Light, os chamados “boys”. Como no caso da curta 

entrevista com Victor Banho, jovem “boy” de apenas 13 anos de idade: 

_ Por que entraste para a Escola? Trabalhas no Dep. De Eletricidade?  

__ Não senhor, sou boy na Cia. Telefônica, trabalho com o Sr. Summarsell. 

Entrei para a Escola a conselho do Sr. Medon e estou satisfeito.  

__ Mas o que queres ser? Quais são os teus projetos?  

__ Quero ser um técnico em eletricidade. E´ bom. Há sempre trabalho e “a gente” 

ganha bem. Posso vir a ser um grande eletricista e fazer grandes coisas. O senhor 

não acha que vale a pena “fazer força” para isso?  

__ E a tua família ficou satisfeita quando você declarou que queria entrar para a 

Escola?  

__ Muito! Estão todos muito satisfeitos. Agora o senhor dá licença, que eu vou 

para a aula.  

E seguiu, apressado, com um sorriso inteligente e alegre.241 

 

Também é possível perceber esse interesse na carta aberta aos pais dos jovens 

operários, escrita pelo diretor da Escola Técnica e publicada na Revista: 

Se as circunstâncias impediram que o vosso filho continuasse normalmente a sua 

vida escolar até adquirir os conhecimentos necessários ao homem para os 

embates da vida; tereis oportunidade e mesmo a satisfação que ele continue a 

estudar e obter uma profissão, independente de qualquer ônus para o vosso 

orçamento. 

 
240 Revista Light, 07/1932, p.12 
241 Revista Light, 07/1932, p.13. 
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O vosso filho sendo um adolescente não poderá compreender as vantagens, ou 

melhor, a necessidade da instrução, e, talvez por um impulso natural da idade, 

poderá julgar tempo perdido aquele que se dedica ao estudo, porém, vós que já 

tendes a experiência da vida e a clarividência que o bom senso proporciona, 

podereis contribuir para incutir-lhe no espírito aquela necessidade. Se o vosso 

“boy” não é ainda um aluno da Escola Técnica, procure convencê-lo do benefício 

que representará para ele instruir-se.242 

 

Essa atenção dada pela Light, especialmente, por meio de sua Revista, não era 

isolada no período, como pudemos acompanhar. Também em 1934 já havia um debate 

intenso para a criação de uma Universidade técnica do trabalho, com oito institutos de 

pesquisa, todos voltados para a produção industrial e a organização do trabalho. Segundo 

Capanema, o objetivo era preparar os operários de simples artífices para operários prontos 

para a indústria moderna243. Essa concepção do trabalhador na centralidade do ensino 

técnico para o desenvolvimento da indústria e da nação foi a perspectiva da Revista Light 

até seus últimos anos. O editorial de abril de 1939, assinado por Terra de Senna, 

compreendia que a condição econômica da nação obrigava o país a investir na educação 

técnica para “segurança de um Brasil culto, de um Brasil produtivo, de um Brasil também 

forte”. Conclamava os jovens operários a estudar e trabalhar numa quase jornada patriótica, 

afinal, “a vitória de vocês será também a nossa, a vitória da nacionalidade”.244 

Além da Escola Técnica, a educação na Light esteve muito associada às práticas 

esportivas, ao Centro Militar de Educação Física e ao escotismo. Estas, como veremos, 

compreendiam o corpo, o jovem operário e a nação, como objetos centrais da sua 

“capilarização” de valores corporativistas. 

 

3.2. A domesticação do corpo e o Centro Militar de Educação Física 

 

A Revista Light abusava das representações imagéticas para cristalizar sua 

comunicação das relações de trabalho objetificadas. Na narrativa da Revista, era constante 

a preocupação com a saúde física trabalhador na empresa, principalmente na idealização 

da representação do corpo sadio e forte, inclusive do mais jovens. As imagens, como 

 
242 Revista Light, 03/1936, p.9. 
243 SCHWARTZMAN, Simon, BOMENY, Helena Maria Bousquet, COSTA, Vanda Maria Ribeiro. 

Tempos de Capanema. 2ª ed. São Paulo: Paz e Terra; Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2001, p. 

250. 
244 Revista Light, 04/1939, p.9. 
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apontou Alcir Lenharo, na utilização da propaganda política tinha como objetivo espalhar 

uma carga afetiva e sensorial para atingir com mais facilidade o público. Nesse sentido, a 

alegoria do corpo - muito enraizada no imaginário cristão - e por isso, mais facilmente 

compreendida, é associada a “uma totalidade orgânica, à imagem de um corpo uno e 

indivisível e harmonioso”. 245 Embora a alegoria do corpo não fosse uma novidade na 

década de 1930, pode ser compreendida como uma nova cultura corporal no Brasil, 

inclusive como política do Ministério da Educação e Saúde, especialmente na preocupação 

com a educação física associada ao esporte.246 Segundo Lenharo, a representação do corpo 

orgânico era uma estratégia de reordenamento da sociedade corporativista, em curso em 

1930: 

O objetivo do projeto, portanto, visava neutralizar os focos de conflitos sociais, 

tornando as classes (órgãos) solidárias umas com as outras. Ao lado dessa 

referência, uma outra também ganha ressonância: toda uma pedagogia do corpo 

foi sendo detalhada, de modo a colonizá-lo para a produtividade do trabalho.247 

 

O corpo que unifica todas as partes na formação de um todo harmônico, em um 

organismo, também encontra no ideal da pátria uma representação simbólica discursiva 

importante. Cada cidadão seria um elemento desse organismo chamado nação, que só 

poderia avançar numa pacificação ou destruição das células não harmônicas.  

Pensar a educação física como prática nacional, inserida no contexto pedagógico 

passa a ser na década de 1930 um debate central. No sentido nacional, a educação física 

como disciplina escolar, implicaria em uma das estratégias na formação de uma juventude 

sadia, mas também no “processo de pacificação e a disciplinarização” que garantiria um 

futuro estável e moderno. 248 A Constituição de 1937, por exemplo, redigida por Francisco 

Campos, já apresentava no capítulo destinado à educação, a proposta de organizar pelo 

Estado, períodos de trabalho nas oficinas e nos campos para a juventude, como ambientes 

de propagação de valores como a disciplina, a educação física e moral, além da defesa 

nacional. 249 Campos, ainda no mesmo ano, encaminhou para Vargas a proposta da criação 

de uma Organização Nacional da Juventude (ONJ), que como apresentou José Silvério 

 
245 LENHARO, Alcir. Sacralização da Política. Campinas, Papirus, 1986, p.16. 
246 PARADA, Maurício. Educando Corpos e Criando a nação: cerimônias cívicas e práticas disciplinares no 

Estado Novo. Rio de Janeiro, RJ: Apicuri, 2009, p p.157. 
247 Idem, p18. 
248 Idem, p.163. 
249 HORTA, José Silvério Baía. O hino, o sermão e a ordem do dia: a educação no Brasil. (1930-1945). 2ª 

Ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2012, p.177. 



106 
 

Baia Horta, eram transcrições quase literais da Opera Nazionale Balilla, movimento da 

juventude fascista italiana criado em 1926.250 Mesmo com o fracasso da criação da ONJ 

por conflitos com os ministros Gustavo Capanema e Eurico Gaspar Dutra, a proposta de 

criar um movimento da juventude voltado à formação física, moral e cívica, ganharia 

força.251 

No contexto do trabalho industrial, a educação física e a instrumentalização do 

corpo, como chamou Lenharo, também eram bem centrais na construção do bom 

trabalhador, afastando-o da desordem e passivo em relação à exploração dos empresários. 

Afinal, moldado ao trabalho, militarizado, o cidadão-trabalhador estaria disposto a dar sua 

vida para o corpo maior se necessário: a pátria.252 Assim como nas vilas operárias, que o 

olhar vigilante e de controle da burguesia exercia sua prática de higienização moral e física, 

também através da educação física o trabalho na indústria poderia ser um ensaio para uma 

intensificação do controle do operário e do domínio sobre o seu tempo de produção.253 

Era recorrente nas teses que circulavam naquele período que a educação física teria 

como objetivo o desenvolvimento das faculdades morais; um instrumento de “docilização”. 

Outro aspecto eram suas repercussões no mundo do trabalho, na disciplinarização, mas 

também em um aprimoramento eugênico.254 Para o médico Leite de Castro, no artigo “Por 

que é necessário exame médico nos esportes?” publicado na Revista Light, era no 

aperfeiçoamento físico do cidadão e no aproveitamento de suas aptidões que o Brasil 

passaria a ser um país civilizado. A Alemanha era apresentada como um modelo a ser 

seguido na relação entre educação física na formação moral e racial da sua nação: 

 

A Alemanha, nação em que a guerra europeia abateu o índice físico de seu povo, 

vem de uma dezena de anos para cá empreendendo uma das maiores obras, qual 

seja a de refazer a sua raça. Assim, os seus dirigentes, com Von Hindenburg à 

frente, consideram a educação física como uma necessidade nacional e com uma 

finalidade utilitária, moral, educativa e cultural.255 

 

 
250 Idem, p.178-179. 
251 HORTA, José Silvério Baía. O hino, o sermão e a ordem do dia: a educação no Brasil. (1930-1945). 2ª 

Ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2012, p.198. 
252 LENHARO, Alcir. Sacralização da Política. Campinas, Papirus, 1986, p.18. 
253 Idem, p.94. 
254 Idem, p.77. 
255 Revista Light, 12/1933, p. 26. 
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Havia um entusiasmo entre os médicos higienistas e pedagogos com o que 

consideravam a potencialidade civilizadora que a educação física poderia trazer na 

regeneração e no aprimoramento da “raça”.256 

Como o próprio Vargas deixava claro em seu discurso de inauguração do Minas 

Tênis Clube em 1940, sobre as melhorias das condições físicas dos cidadãos, o governo 

estava empenhado em projetos para educar o corpo para o “aperfeiçoamento eugênico das 

novas gerações”. Desenvolver o corpo através da educação física era necessariamente 

desenvolver o espírito, afinal, o corpo sadio também estaria associado ao comportamento 

harmônico almejado pelo governo: 

 A educação do corpo, na mais ampla acepção da palavra, significa, também, o 

cultivo de nobres e excelentes atributos do espírito. Não só a robustez e a saúde 

fisiológica se consegue nos gramados e quadras desportivas. A agilidade, a 

destreza, a resistência muscular, estimulam e fortalecem aptidões intelectuais e 

a alta ascendência no desenvolvimento harmônico da personalidade.257 

 

Embora muito associada à saúde, lazer ou esporte, a educação física tem uma 

relação mais próxima às forças militares e à defesa nacional na primeira metade do século 

XX. 258 Houve também nesse período um processo de transformação no Exército no que 

diz respeito à formação de seus membros; menos punitivista como foi nos anos anteriores, 

e mais “disciplinar”, voltada a uma educação militar apoiada no civismo, na religião, na 

família e, especialmente, na educação nacionalista. 259 O processo de modernização e 

profissionalização teve forte influência da Missão Militar Francesa no Brasil no período 

entreguerras, que colocava a responsabilidade nas Forças Armadas da construção da 

nacionalidade e não apenas na simples formação física muscular. 260 A influência francesa 

seria descartada em 1937 com a criação da Divisão da Educação Física pelo Ministério da 

Educação e Saúde, pois acreditava-se que ela ignorava as questões sociológicas e étnicas 

do Brasil e por isso não correspondia com a formação do “homem nacional”261 

 
256 PARADA, Maurício. Educando Corpos e Criando a nação: cerimônias cívicas e práticas disciplinares no 

Estado Novo. Rio de Janeiro, RJ: Apicuri, 2009, p.160. 
257 VARGAS, Getúlio. A Nova Política do Brasil. Editora José Olympio, volume VII, 1938, p. 312. 
258 CASTRO, Celso. In corpore sano - os militares e a introdução da educação física no Brasil. 

Antropolítica, Niterói, RJ, nº 2, p.61-78, 1º sem. 1997, p.3. 
259 SCHWARTZMAN, Simon, BOMENY, Helena Maria Bousquet, COSTA, Vanda Maria Ribeiro. 

Tempos de Capanema. 2ª ed. São Paulo: Paz e Terra; Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2001, p.84. 
260 CASTRO, Celso. In corpore sano - os militares e a introdução da educação física no Brasil. 

Antropolítica, Niterói, RJ, nº 2, p.61-78, 1º sem. 1997, p.3. 
261 PARADA, Maurício. Educando Corpos e Criando a nação: cerimônias cívicas e práticas disciplinares no 

Estado Novo. Rio de Janeiro, RJ: Apicuri, 2009, p.174. 
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No final da década 1920, algumas medidas do Ministério da Guerra foram 

determinantes, como a criação do Centro Militar de Educação Física em 1922, mas somente 

instalado em 1929. 262A obrigatoriedade da educação física, decretada em 1929 pelo 

ministro da Guerra, general Nestor Sezefredo, fez com que o CMEF criasse o Curso 

Provisório de Educação Física, que passou a formar profissionais especializados para 

ensinar educação física nas escolas. Apesar das resistências da ABE (Associação Brasileira 

de Educação) e da Igreja Católica, nos anos de 1930 o exército passaria a ter mais respaldo 

e monopólio na implantação da educação física nas escolas e centros de formação. Com o 

Ministério da Educação e Saúde comandado por Capanema, a educação física foi 

definitivamente institucionalizada na educação civil sob comando das Forças Armadas.263  

Como já foi apresentado, a Revista Light demonstrou a presença das forças 

militares na empresa, especialmente dos técnicos e oficiais do Centro de Educação Física 

do Exército, demonstrando uma relação estreita entre os princípios militares aos interesses 

da Light, relativo ao comportamento dos trabalhadores. Em setembro de 1928, por 

exemplo, com amplo apoio da Revista Light, foi criado o grupo de “Tiro da Light”. Desde 

1906, com a proposta do deputado Alcindo Guanabara - pai do diretor da Revista Light, 

Alvaro Guanabara - para a implantação de um serviço militar obrigatório264, formaram-se 

várias organizações civis de treinamento de atiradores, para serem reservistas do Exército 

brasileiro, com forte oposição do movimento operário, especialmente dos anarquistas.265 O 

Tiro da Light, com a ajuda da ABEL, era destinado para todos os trabalhadores interessados 

da empresa, inclusive os não associados. Com a matrícula, o operário estava livre do sorteio 

e, consequentemente, de ficar um ano inteiro em treinamento do exército, atraindo assim 

mais os jovens operários. Entretanto, acima de tudo, era considerado também um dever 

cívico dos trabalhadores ao seu país: “aprender a defender a Pátria”. O Tiro da Light, com 

a ajuda da Revista, teve um rápido crescimento: a primeira turma contou com 41 

 
262 O Centro Militar de Educação Física passaria a ser chamado Escola de Educação Física do Exército em 

1933. A Escola funcionou ativamente no começo de 1930, formando ao final de 1933, 208 profissionais 

especializados para o ensino da educação física, o maior número em todos os anos da década. Revista 

Brasileira de Educação Física, 02/1944, p.60 apud Maurício Parada, p.171. 
263 CASTRO, Celso. In corpore sano - os militares e a introdução da educação física no Brasil. 

Antropolítica, Niterói, RJ, nº 2, p.61-78, 1º sem. 1997, p.10. 
264 A lei do Sorteio do Serviço Militar obrigatório foi aprovada em 1908 pela Câmara, mas foi considerada 

um fracasso pela forte resistência do movimento operário. Retorna com mais intensidade em 1916 com a 

ajuda do escritor Olavo Bilac, um entusiasta do Exército e da ideologia nacionalista. Somente com um 

decreto de Vargas, o certificado passou a ser um documento imprescindível para a ocupação de cargos 

públicos. Verbetes, Disponível em: http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-

republica/LEI%20DO%20SORTEIO%20MILITAR.pdf Acesso em: 03/01/2021. 
265 Disponível em: http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-

republica/LEI%20DO%20SORTEIO%20MILITAR.pdf Acesso em: 03/01/2021. 
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matriculados, no ano seguinte já eram próximos a 200 alunos. Oferecido pela Escola de 

Instrução Militar, tendo como diretor Silvio Mota, passou a se chamar em 1933, EIM 309, 

e contava sempre com cerimônias cívicas de juramento à bandeira, anualmente retratadas 

na Revista Light, para entregar os certificados aos novos reservistas. Em 1937 foi 

inaugurada a nova sede do Tiro da Light, e em conjunto com a cerimônia de entrega dos 

certificados, com presença do chefe do gabinete do Serviço Militar da Reserva, oficiais 

militares e familiares dos reservistas, o superintendente geral da Light, José Garcia de 

Aragão, avaliou o papel do Tiro da Light nos últimos anos: 

 

É possuído do mais vivo contentamento que sinto cristalizar-se na alma brasileira 

o sentimento do dever, o verdadeiro civismo e o respeito às instituições que 

deverão sempre ser a nossa proteção contra o assalto do materialismo e 

utilitarismo desesperados e ávidos de destruição, sempre ditados pelos espíritos 

egoístas, contra a hora, a propriedade, a família e até a sagrada instituição da 

Pátria 

É de vós, prezados companheiros desta varonil geração dos nossos dias, de cujo 

acrisolado amor ao Brasil jamais duvidaremos, que esperamos o combate e 

aniquilamento da ação deletéria dos elementos subversivos da ordem que ora se 

infiltram por todos os países, levando-os ao caos e a decadência pelo 

enfraquecimento de sua resistência moral e cívica. 266 

 

A finalidade da Escola de Tiro ultrapassava o certificado de reservista como um 

documento social importante, ela era também um processo simbólico de culto ao civismo 

e da aproximação do operário à cultura militar, do culto à pátria e, especialmente, da ordem 

nacional. Essa prática ia ao encontro com o projeto do exército brasileiro naquela década. 

No começo da década de 1930, passava a ser acentuado pelo exército o conceito de 

“segurança nacional”, em contraponto à proposta de “defesa nacional”. A proposta era criar 

um ambiente de preparação da nação para uma possível guerra em um período de paz, ou 

no imaginário do inimigo interno, na identificação dos comunistas, que estariam 

permanentemente presentes como os “elementos subversivos”. Esse conceito da “defesa 

nacional” ultrapassará as barreiras militares e se propagará nas esferas sociais, econômicas, 

políticas e culturais.267 

Na sessão solene de entrega de certificados do ano de 1939, o instrutor do Tiro da 

Light, o tenente Feliciano Marques Guimarães, proferiu seu discurso relembrando os 

 
266 Revista Light, 02/1937, p.14. 
267 HORTA, José Silvério Baía. O hino, o sermão e a ordem do dia: a educação no Brasil. (1930-1945). 2ª 

Ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2012, p.32. 



110 
 

deveres dos novos reservistas, a formação do caráter e do homem nacional que o exército 

estava promovendo aos trabalhadores da Light. Feitos somente possíveis com o Estado 

Novo: 

Com o advento do Estado Novo, surgiu a era dos valores. Trabalhe intensamente 

na esfera das vossas atividades e patrioticamente procure ir adiante e tereis feito 

muito e muito. 

Prestigie a autoridade. Prestigie o Estado Novo, um regime bem brasileiro, 

instituído para colocar o Brasil no lugar que lhe cabe, forte e digno, a altura de 

sua beleza, da sua riqueza, da imensidade geográfica do seu território.268 

 

 

Fonte: Revista Light, novembro de 1939, p.24.  

 

 
268 Revista Light, 03/1939, p.30. 

Figura 17 – Cerimônia do juramento à Bandeira dos reservistas da Escola de Instrução Militar – atiradores do EIM 309 

(Tiro da Light) 
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A cerimônia contou também com a participação do diretor da Revista Light, Terra 

de Senna, pseudônimo do escritor Lauro Pereira Nunes e também do diretor da escola, 

Gilbert Hearn. Este último, que havia sido diretor da ABEL até seu encerramento em 1932, 

também discursou e aproveitou para pontuar a importância que a presença militar e a 

educação física teriam nas melhorias dos jovens operários: 

 

Em se adaptando ao treinamento militar conseguem robustecer-se fisicamente 

ao mesmo tempo que adquirem o hábito da disciplina, fatores estes do mais alto 

valor não somente à Pátria, como também a cada um individualmente, pois que, 

estando física e moralmente sãos, tudo podem esperar da vida. (...) Os diretores 

bem sabem que o empregado que aprende a manter-se calmo e disciplinado em 

todas as eventualidades, é um homem com que podem contar nos serviços de 

utilidade pública.269 

 

Nesse sentido, a atuação da Escola de Instrução Militar tinha também como missão 

o fortalecimento da disciplina na harmonia dos trabalhadores. O exército, como também 

os diretores da Light, por intermédio da educação física, compreendiam que o aspecto 

físico, o corpo saudável e controlado, era indissociável da moralidade na formação do 

caráter do indivíduo, e por isso funcional para a harmonia também no espaço do trabalho. 

Como vimos no capítulo anterior, a presença de Ignácio de Freitas Rolim270, 

responsável pelo Centro Militar de Educação Física e, posteriormente também como 

membro da diretoria da Divisão de Educação Física, era comum no interior da Cidade 

Light, especialmente no período de descanso dos operários. Em 1933, por exemplo, Rolim, 

a pedido da Light e da Federação dos Escoteiros, visita o setor de Tração e Oficinas e 

discursa para os operários no refeitório. Segundo a Revista Light, que fotografou e publicou 

o momento271, a base do discurso de Rolim foi a necessidade da educação física não só na 

infância e juventude, mas também para todas as idades, em especial para os operários. A 

educação física corrigiria as deficiências do “organismo consequente a natureza do trabalho 

de cada um”. Na visão do militar, o Brasil será o primeiro país da América do Sul a cuidar 

 
269 Revista Light, 03/1939, p.30. 
270 Importante mencionar que na década de 1950, já como Marechal Ignácio de Freitas Rolim e instrutor da 

Escola Superior de Guerra, fará parte do grupo fundador do Instituto Brasileiro de Ação Democrática 

(IBAD), criado em 1959, mantinha relações com a CIA, organização de caráter anticomunista que interagia 

politicamente com organizações paramilitares como, por exemplo, o Movimento Anticomunista (MAC). 
271 A fotografia de Ignácio Rolim no refeitório é bastante simbólica, pois busca evidenciar ao abrir o 

ângulo, os operários sentados e atentos ao discurso do militar. 
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da saúde e proteção dos seus operários com o auxílio e parceria do CMEF. Segundo a 

Revista, Rolim foi “calorosamente aplaudido” pelos operários que ali o ouviam.272 

Figura 18 - Discurso do diretor da CMEF, capitão Ignácio Freitas Rolim, aos operários da Oficina de 

Tração 

 

Fonte: Revista Light, julho de 1933, p.41.  

 

O capitão Ignácio Freitas Rolim era um grande idealizador da educação física como 

elemento determinante na formação moral do homem. Em um artigo para a Revista de 

Educação Física do exército, com o título “Educação moral e educação física” de 1935, ele 

apresenta que a atividade física era um fator determinante para o adestramento, inteligência 

e para a força, por isso teria um valor central para a formação social e moral das próximas 

gerações. A educação física despertaria o “espírito de obediência”, que viria com a 

imposição fisiológica e mecânica; a uniformidade da atividade, a repetição e a simetria 

produziriam a “colaboração solidária dos esforços”. Nesse sentido, a educação física, para 

Rolim, era compreendida como a força motriz para uma sociedade desenvolvida; o 

organismo, com a educação física metódica, seria conduzido inevitavelmente a uma 

“concordância funcional, irradiadora de uma alegria de viver, de otimismo sadio, de uma 

tendencia natural para o bem, de uma alegria natural e comunicativa”. A ausência da 

educação física daqueles “que se entregam de corpo e alma à inatividade de uma vida 

 
272 Revista Light, 07/1933, p.41 
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sedentária”, não seria apenas responsável pelos males físicos, mas também e, 

especialmente, para as falhas morais: 

 

As faculdades morais apresentam os mesmos fenômenos negativos. O seu 

caráter é sombrio: o amor pela humanidade cede lugar a um individualismo 

desmedido, criando em torno destes anormais um ambiente tendente 

exclusivamente para o mal e para a debilidade moral incompatível com as 

necessidades do convívio social.273 

 

Desse modo, a educação física seria um remédio eficaz contra a desarmonia social; 

o combate contra o “individualismo corrosivo”, que segundo o militar, estaria 

contaminando todas as classes socias brasileiras, assim ameaçando o espírito harmonioso 

e coletivo da sociedade.274 

Eram também frequentes as contribuições do diretor do CMEF, Major Raul 

Vasconcelos, para a Revista. Este escreveu um artigo importante para a Revista Light, 

meses antes do discurso do capitão Ignácio Rolim, avaliando o período produtivo e 

próspero do Centro Militar naquele contexto nacional; era o momento oportuno de fazer o 

Brasil “grande, indivisível, respeitado e magnânimo”. Considerava um erro a ideia que a 

educação física era exclusivamente militar, já que o CMEF contava com a contribuição de 

educadores, como o escolanovista275 Lourenço Filho, do médico sanitarista Paranhos 

Fontenelle, do médico e antropólogo Fróes da Fonseca, e outros membros da sociedade 

civil que apoiavam a direção do exército no ensino de educação física. Estimulado também 

em auxiliar a Light na formação não só de novos esportistas famosos que se destacavam 

da Light, mas na educação física do trabalhador: 

 

Companheiros do trabalho que produz, do trabalho dignificador, do trabalho que 

cria, que realiza e que eleva a nacionalidade, trabalhemos juntos num espírito de 

cooperação mutua pela educação física nacional por ser a pedra angular da 

formação da raça e para que possamos transmitir aos nossos filhos a nossa Pátria 

mais bela e mais forte do que nos legaram nossos avós.276 

 
273 ROLIM, Ignácio de Freitas., Educação moral e educação física. Revista de Educação Física, v. 4, n. 2, 

março de 1935, p.36. 
274 ROLIM, Ignácio de Freitas., Educação moral e educação física. Revista de Educação Física, v. 4, n. 2, 

março de 1935, p.37. 
275 Escolanovistas eram adeptos ao conjunto de ideias do movimento Escola Nova que surgiu na primeira 

metade do século XX. Alguns temas como a escola pública, gratuita, leiga estavam na estrutura desse 

movimento. Ver SCHWARTZMAN, Simon, BOMENY, Helena Maria Bousquet, COSTA, Vanda Maria 

Ribeiro. Tempos de Capanema. 2ª ed. São Paulo: Paz e Terra; Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 

2001, p, p.70. 
276 Revista Light, 03/1933, p.15. 
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Essa presença intensa do CMEF na Cidade Light era uma iniciativa fortemente 

defendida pelo diretor da Revista, Alvaro Guanabara. Para ele, a Revista Light já tinha 

cumprido o papel de praticamente criar os esportes infantis e o escotismo entre os filhos 

dos operários, agora caberia a função de introduzir a educação física aos trabalhadores da 

Light. Guanabara escreve uma carta ao general Góes Monteiro pedindo uma reunião para 

a efetivação do projeto de cooperação da Light com o exército: 

 

Apenas dois minutos de atenção para uma pergunta: 

Merece seu apoio um movimento partido dos empregados da Light (são perto de 

20.000), para uma aproximação entre a mocidade trabalhadora e o Exército? 

Parece-lhe útil uma demonstração decidida do desejo dos empregados da Light 

de que seus filhos cresçam ligados ao Exército? (...) 

É V.Excia. o chefe militar naturalmente indicado para patrocinar esse 

movimento e, por isso, caso V. Excia. Esteja de acordo, venho solicitar a 

indicação do locar, dia e hora para que lhe possa expor o nosso projeto e receber 

a orientação indispensável que V. Excia nos pode dar. 

 

Atenciosamente  

Alvaro Guanabara277 

 

Góes Monteiro respondeu rapidamente e aceitou o convite da Revista para o 

encontro que aconteceria no mesmo mês. A parceria tão almejada por Alvaro Guanabara 

entre a Light, por intermédio do diretor do seu periódico, e o Exército com o CMEF, vai se 

dar por meio da criação da Federação dos Escoteiros da Light e pelo esporte entre os 

operários. Essa relação será proveitosa para ambas as partes: para a Light a docilização dos 

corpos formaria novos operários a cooperar com a comunidade fabril e absorver o princípio 

da hierarquia militar: o respeito aos chefes e a submissão e o cumprimento das suas ordens 

no trabalho. Para o Exército, sua cultura política se expandiria. Como apontou José Silvério 

Baia Horta ao analisar o pensamento de Góes Monteiro por outros textos publicados nos 

primeiros anos de 1930, o general, além de propor um governo forte e centralizador, um 

Estado firme que guiasse as massas, o controle dos aparelhos ideológicos, também defendia 

uma nova mentalidade em torno da unidade nacional e da pátria, com o objetivo de 

disciplinar as novas gerações e, principalmente, interromper a luta de classes.278 Isso fica 

claro em uma carta aberta enviada pelo general à Revista Light: 

 
277 Revista Light, 03/1933, p.16. 
278 HORTA, José Silvério Baía. O hino, o sermão e a ordem do dia: a educação no Brasil. (1930-1945). 2ª 

Ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2012, p.26. 
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O Exército é a maior escola do Brasil. Educar é o dever funcional do Exército 

(...) 

Facilitar a cooperação de civis e militares na missão educacional é bem servir ao 

Brasil e os que o fazem não obedecem ao espírito militarista e sim ao “espírito 

brasileiro” que quer a Pátria forte pelo vigor dos seus filhos, pela sua coragem 

educada para a luta, pela sua energia desperta e bem orientada num sentido 

nacionalista. 

O Exército trabalha para formar cidadãos e não apenas soldados. É preciso que 

todos se compenetrem dessa verdade. Assim, só merecem louvores, e 

agradecimentos os que, como os homens de esporte da Light, o auxiliam na sua 

tarefa, buscando a sua cooperação para a grande obra de fornecer à Pátria homens 

de ação, confiantes no destino dela.279 

 

Alguns anos depois, em um artigo assinado por Isaac Cook280 na Revista Light 

sobre o balanço das atividades físicas e esportivas promovidas pelo periódico e a empresa, 

a figura de Alvaro Guanabara era glorificada. Ele era considerado por Cook, como o grande 

responsável pela parceria do exército no processo de introdução à formação física dos 

trabalhadores: 

Incansável no seu trabalho de conseguir em cada empregado da empresa um 

sportman sadio, correto e leal. Alvaro Guanabara achava-se sempre ao lado dos 

que organizavam, dos que realizavam, dos que idealizavam, animando-os 

sempre, caloroso, vibrante, a prosseguir na grande obra. 

Dentre as obras de vulto que realizou, é de se salientar o apoio que obteve do 

Exército, sob o patrocínio do Sr. General Góes Monteiro, para o 

“aperfeiçoamento” do problema da educação geram (física, intelectual e moral) 

do pessoal da Light (...).281 

 

A busca por uma sociedade baseada em uma organização militar encontrou espaço 

nos objetivos do empresariado da Light no controle do operariado. Era a consolidação 

estratégica da substituição gradativa do trabalhador por um defensor da pátria, um soldado 

disposto a defender a nação e, principalmente, seu posto de trabalho contra os subversivos. 

Confunde-se propositalmente ou ataca-se a subjetividade do operário “acoplando a visão 

da sua própria condição uma dimensão étnico militar”.282 

 

3.3 O esporte e o trabalhador saudável 

 
279 Revista Light, 07/1933, p.17. 
280 Isaac Cook era escriturário do Departamento de Tração e Oficinas, mas também cronista esportivo, 

escrevia sobre esportes para a Revista Light, “Diário de Notícias” e “A Batalha”. 
281 Revista Light, 03/1938, p.31. 
282 LENHARO, Alcir. Sacralização da Política. Campinas, Papirus, 1986, p.86. 
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O esporte também ocupava um papel central para a Light e seu periódico. 

Consideramos, entretanto, que a proposta da pesquisa não é compreender as relações 

esportivas na Light, isso por si só é um novo trabalho que demandaria outros métodos de 

pesquisa. Mas cabe a reflexão sobre o papel dos esportes na Revista Light na formação do 

trabalhador harmonioso e cooperativo. 

A Revista Light era de fato uma grande incentivadora das práticas esportivas, 

promovia campeonatos internos, sempre com a presença do presidente da empresa e dos 

chefes dos departamentos, além de evidenciar em suas páginas os atletas que se 

destacavam.283 As práticas variavam desde esportes coletivos como o futebol, o basquete, 

o vôlei, como atividades individuais como o atletismo, a esgrima, o boxe, tudo aquilo que 

envolvia a ginástica olímpica e, posteriormente, também, a luta livre, o jiu-jitsu e a natação. 

Desde sua criação, no seu primeiro editorial, a Revista Light já anunciava que o esporte 

“será um dos grandes elementos dessa revista”, entre outras tantas propostas. Ela se 

apresentava como um canal comunicativo para promover o “desenvolvimento do esporte 

entre os nossos companheiros e as nossas gentis colegas, o que será um serviço valioso a 

prestar-lhes”.284 

Segundo o superintendente do Departamento de Linhas e Edifícios, Mr. Peterson, 

a Revista Light era essencial, pois além de promover um melhor conhecimento dos 

empregados, estava engajada no desenvolvimento físico dos trabalhadores. Através do 

estimulo e da propaganda das práticas esportivas, a revista contribuiria “muito para a 

melhoria da raça, a ser um dos melhores meios de se obter um bom convívio social”.285 Em 

outro momento, em um pequeno texto, onde a Revista Light propositalmente destacou um 

trecho em letras maiúsculas “UM HOMEM QUE NÃO SE INTERESSA PELO ESPORTE 

NÃO VALE NADA PRA MIM!”, Peterson afirmava que o esporte não apenas fortifica o 

corpo e afasta as tristezas da vida, mas fazia com que o trabalhador voltasse mais disposto 

e vigoroso ao trabalho. Os trabalhadores que praticavam esportes “aprendem a apreciar a 

 
283 Alguns nomes importantes como Carlos Castelo Branco, nadador, jogador de polo aquático e praticante 

de remo, participou das Olimpíadas; Antônio Jacobina Filho, jogador de polo aquático, chegou a 

representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Verão de 1932;  Waldemar Gonçalvez e Pedro Marinez, ambos 

jogadores de basquete e fizeram parte da seleção brasileira que representou o Brasil nos jogos Olímpicos de 

Berlim em 1936; Leônidas da Silva que trabalhou nas oficinas de Vila Isabel, como ajudante, antes da sua 

profissionalização no futebol na década de 1930. 
284 Revista Light, 01/1928, p.14. 
285 Revista Light, 01/1929, p.13. 
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energia física e querem conservar e aumentar a que possuem. Dormem cedo e escapam 

assim às tentações que enfraquecem e destroem o homem”286  

Era muito presente no pensamento dos diretores da Light e os autores escolhidos 

pelo periódico, já no final de 1920, a perspectiva que a prática esportiva era a ocupação 

ideal do operário fora da fábrica, pois influenciava diretamente a saúde mental, o 

comportamento, as virtudes e a formação do caráter do indivíduo. Para o superintendente 

geral da Light, James Mckim Bell, a prática esportiva deveria ser “a bandeira de todos” os 

operários da empresa; pois são nos jogos que “se aprende a lealdade, o cavalheirismo, o 

respeito aos adversários de momento, mas companheiros de sempre e o esforço inteligente 

e disciplinado”. Para Bell, o operário que tem um corpo forte, necessariamente teria um 

espírito nobre.287 Para o superintendente do Departamento de Tração e Oficina, Charles 

Barton, o trabalhador que também praticava esportes e chegava a ser campeão na sua 

modalidade, era admirado e querido por todos; se for um chefe com destaque esportivo os 

resultados poderiam ser melhores, pois “os companheiros o atendem com prazer e a 

disciplina é naturalmente mantida. Ele quase não precisa dar ordens; todos se esforçam 

porque são amigos dele. Consequência: a Companhia é melhor servida”.288 Em outro texto 

da própria Revista Light de 1929, sobre a criação das práticas esportivas para as mulheres 

e para as crianças, é possível identificar esse pensamento: 

Errada e prejudicial é a vida que se distribui apenas entre as horas de trabalho na 

Companhia e as de repouso em casa, limitadas as distrações, ao cinema, a uns 

rápidos passeios pela Avenida ou alguns bailes de tempos em tempos. 

Não há saúde, sem exercício físico, e o espírito só está alegre quando o corpo é 

forte e são. Somos tristes, dizem: é porque somos fracos.289 

A ABEL, que era responsável pela promoção dos torneios esportivos, estimulou a 

participação dos trabalhadores até o ano de seu encerramento (1932), sendo a Revista 

considerada por essas motivações, como um grande movimento educativo. Segundo o 

periódico, a Associação com suas realizações esportivas assegurava o desenvolvimento 

físico e mental dos trabalhadores, dando a eles melhores condições para progresso na vida 

e no trabalho. A ABEL ainda com suas práticas constantemente retratadas pela Revista, era 

um estimulante “poderoso aos que ainda se conservam afastados do esporte e perdem assim 

 
286 Revista Light, 12/1929, p.26. 
287 Revista Light, 12/1929, p.27. 
288 Idem. 
289 Revista Light, 07/1928, p. 11. 
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sua energia e se enfraquecem”, esse estímulo “aos mais fracos” faria da ABEL a grande 

realização da empresa.290  

Havia na década de 1930 uma visão muito pessimista dos ideólogos e professores 

partidários do ensino de educação física sobre os esportes; consideravam que nas décadas 

anteriores as práticas esportivas não tinham atendido às necessidades nacionais, atrelados 

ao estrangeirismo e a diversão, por isso ausentes de caráter nacionalista.291 Foi com o 

Estado varguista que o esporte passou a ser um elemento importante na relação entre Estado 

e sociedade.292 Para os técnicos do Ministério de Educação e Saúde o esporte deveria ser 

considerado fundamental, com os devidos processos racionais, na preparação social da 

juventude a favor da cooperação nacional. A educação física e o esporte precisavam estar 

aliados na “formação cívica do membro da comunidade política”293 Vargas também 

argumentou que o esporte tinha uma função social aliada ao Estado, capaz de atenuar os 

conflitos de classes: 

 

A paixão desportiva tem poder miraculoso para conciliar até o ânimo dos 

integralistas com o dos comunistas ou, pelo menos, para amortecer 

transitoriamente suas incompatibilidades ideológicas. (...) É preciso coordenar e 

disciplinar essas forças, que avigoram a unidade da consciência nacional.294 

 

O esporte, ao passar a ser um elemento nacional, pátrio, poderia aproximar todos 

os indivíduos sob uma mesma comunidade, até mesmo de ideologias frontalmente 

contrárias; estabeleceria uma relação de pertencimento à equipe, ao clube ou à nação.295 

Assim como a educação física, a prática esportiva, desde que controlada pela 

racionalização médica e higienista, contribuiria para a formação idealizada do homem 

nacional. Nesse sentido, ele passaria a ser considerado uma ferramenta política na 

construção de uma nacionalidade almejada. Seria um ambiente não apenas de propagação, 

mas também de valores altamente disciplinares e cívicos, assim como as sequências das 

 
290 Revista Light, 04/1929 p.31. 
291 PARADA, Maurício. Educando Corpos e Criando a nação: cerimônias cívicas e práticas disciplinares no 

Estado Novo. Rio de Janeiro, RJ: Apicuri, 2009, p. 178. 
292 COSTA, Maurício da Silva Drumond. Vargas, Perón e o esporte: propaganda política e a imagem da 

nação. Estud. hist. (Rio J.) [online]. 2009, vol.22, n.44, p.399. 
293 PARADA, Maurício. Educando Corpos e Criando a nação: cerimônias cívicas e práticas disciplinares no 

Estado Novo. Rio de Janeiro, RJ: Apicuri, 2009, p. 178. 
294 VARGAS, Getúlio apud Citado por LYRA FILHO, João. Introdução à psicologia dos desportos. Rio de 

Janeiro: Record, 1983, p.128. 
295 COSTA, Maurício da Silva Drumond. Nações em jogo: esporte e propaganda política nos governos de 

Vargas (1930-1945) e Perón (1946-1955), Dissertação de Mestrado, Rio de Janeiro, UFRJ, 2017, p.87. 
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competições esportivas despertaria no praticante um sentimento de solidariedade e 

pertencimento à comunidade nacional.296 A prática do exercício físico estaria associada ao 

fortalecimento racial e até mesmo uma regeneração étnico-social.  

Na Light, nesse período, os discursos relativos aos esportes, também passam a ter 

esse alinhamento com a formação do caráter cívico. Alvaro Guanabara com o artigo “Os 

homens de esporte da Light estão realizando uma obra nacional”, de 1933, compreende 

que a Light com sua iniciativa particular fazia um processo de cooperação com o Estado 

brasileiro; juntos estavam realizando uma “verdadeira obra nacional”. Os trabalhadores que 

praticam esportes, inclusive os jovens, seriam parte de um grande exército para contribuir 

com a nação: 

Somos na Companhia quase 20.000 homens a que se juntam as nossas mães e 

esposas, e assim formamos um exército que vai agir para ajudar a formação do 

Brasil de amanhã. São 30 mil ou 40 mil brasileiros dispostos a dar o exemplo do 

esforço em favor da infância e da mocidade, e que, com a cooperação do Estado, 

da Companhia e de quantas organizações puderem ajudar, iniciam uma obra que 

ainda ninguém fez, e que uma vez vencedora, será imitada no país inteiro.297 

 

Para Guanabara, os homens dos esportes da Light seriam meios importantes para a 

construção do fortalecimento da unidade da pátria: cidadãos esclarecidos sobre seu papel 

de sacrifício e de apoio ao governo.298  

 

Figura 19 – “Preparando uma geração forte” 

 

Fonte: Revista Light, janeiro de 1935, p.22. 

 
296 PARADA, Maurício. Educando Corpos e Criando a nação: cerimônias cívicas e práticas disciplinares no 

Estado Novo. Rio de Janeiro, RJ: Apicuri, 2009, p. 179. 
297 Revista Light, 04/1933, p.10. 
298 Revista Light, 04/1933, p.10. 
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Após o encerramento das atividades da ABEL, alguns departamentos criaram suas 

próprias associações esportivas e times para além dos muros da empresa, como o Light 

Tráfego F.C. (1931), Sport Clube Garage Excelsior, Light Villa Izabel F.C. (1932), Light 

Rua Larda Sport Clube (1933). Em 1933, as práticas esportivas na Light ganham muita 

fama no mundo dos esportes, com a fundação da Liga de Esportes Atléticos da Light e 

Companhias Associadas (LEALCA), unificando todos os esportes e praticantes, inclusive 

de São Paulo, em uma grande Federação. 299 Houve uma intensificação dos torneios e jogos, 

o que para a Revista Light era compreendido como uma “harmonia perfeitamente 

esportiva” que mesmo em momentos de disputa competitiva, eram  inabaláveis. Segundo 

o periódico, essa harmonia é um estímulo do esporte “entre os nossos companheiros, uma 

oportunidade a mais para que exibam os louváveis sentimentos de ordem e disciplina, como 

prolongamento da ação predominante nas horas do trabalho.”300 A preocupação dos 

diretores com os clubes desenvolvidos pelos trabalhadores, claramente tinha um objetivo 

de preservar e  incentivar a ordem; idealizar uma imagem de eficiência e sucesso, já que 

na medida que os clubes eram conhecidos  e retratados pelos jornais, também seriam “uma 

espécie de cartão de visitas da empresa”.301 

O esporte era, junto com a educação física e profissional, uma das ferramentas 

importantes na idealização do corpo saudável, do trabalhador ordeiro e harmônico. Se o 

incentivo à sua prática estava voltado especialmente para os operários adultos, era no 

escotismo que as sementes da harmonia social entre os jovens e futuros operários seriam 

mais profundamente enraizadas. 

 

 

3.4 O escotismo e a formação do jovem trabalhador 

 

Auxiliar a patriótica iniciativa da Federação dos Escoteiros da Light e 

Companhias Associadas na campanha de proteção à criança, é trabalhar pelo 

engrandecimento do Brasil 302 

 
299 Em 1935 a LEALCA contava com um total de 19 clubes, todos os membros praticantes tinham que ser 

trabalhadores da Light. 
300 Revista Light, 09/1933, p.46. 
301 ANTUNES, Fatima Martin Rodrigues Ferreira. O futebol nas fábricas. Revista USP, (22), 1994, 102-109, 

p.106. 
302 General Espírito Santo Cardoso, Ministro da Guerra , Revista Light, 06/1933, p.16. 
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Como acompanhamos anteriormente, a educação teve, especialmente na década de 

1930, uma finalidade política de tutela e formação da concepção da unidade nacional nas 

crianças e adolescentes. Além da educação física, pelo Centro Militar de Educação Física 

e da Escola Técnica, foi no escotismo que a Light encontrará possibilidades da construção 

do jovem operário ordeiro. 

O movimento escotista no Brasil já estava presente desde a década de 1910, 

principalmente com fundação da ABE (Associação Brasileira de Escoteiros) em 1914 e da 

Liga da Defesa Nacional em 1916, esta incentivada por Olavo Bilac.303 Idealizado e criado 

pelo militar inglês Baden Powell em 1907, o escotismo sintetizava um anseio de moldar e 

desenvolver o caráter das crianças e adolescentes na formação do civismo, do controle dos 

instintos304, e na exaltação da pátria; utilizavam uma compreensão psicológica associada a 

uma nova pedagogia baseada na prática e na ação. Nessas primeiras décadas, a brincadeira 

e a recreação passavam a ter um significado mais profundo ao serem consideradas 

ferramentas na formação desse caráter infantil.305 Nesse sentido, o escotismo uniria as 

práticas manuais e recreativas com um aparato de símbolos, ordem e cultura militar de 

obediência e disciplina.  

No Brasil, por defender uma valorização do civismo e do corpo domesticado e 

controlado, o movimento encontrou apoio dos nacionalistas e se fez presente nas reformas 

educacionais na década de 1920.306 Com o fim da Primeira Guerra, a questão do 

nacionalismo e o debate nacionalidade brasileira ficaram mais intensas; além da 

obrigatoriedade do serviço militar, como vimos, a educação passa a ter um papel central na  

 
303 Importante mencionar que a Liga da Defesa Nacional, que terá um dos seus membros o militar Ignácio 

Freitas Rolim, influente organizador do grupo de escotismo da Light e da educação física, passou na década 

de 1930, especialmente nos levantes comunistas em 1935, a ser ferrenhos anticomunistas. Ver OLIVEIRA, 

T. S. A Liga da Defesa Nacional: entre um projeto de nação a uma agenda de combate ao comunismo. 

Marília, 2012, 207 f. Dissertação de Doutorado em Ciências Sociais. Faculdade de Filosofia e Ciências, 

Unesp, Campus Marília, 2016. 
304 “O reconhecimento dos “instintos” dava-se pelo fato de o movimento contemplar não somente as 

dimensões moral e intelectual, mas pela grande atenção à dimensão corpórea” Ver: JUNIOR, Carlos 

Herold; VAZ, Alexandre Fernandez. Movimento, Porto Alegre, v. 21, n. 4., p. 1011-1023, out./dez. de 

2015. 
305 ZUQUIM, Judith; CYTRYNOWICZ, Roney. Notas para uma história do escotismo no Brasil: a 

“psicologia escoteira” e a teoria do caráter como pedagogia de civismo (1914- 1937). Educação em Revista, 

Belo Horizonte, n. 35, p. 43-58, jul. 2002, p.50 
306 NASCIMENTO, Adalson de Oliveira. Sempre Alerta! O Movimento Escoteiro no Brasil e os projetos 

nacionalistas de educação infanto-juvenil 1910–1945. Dissertação (Mestrado em História). Belo Horizonte: 

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, 2004, p.61. 
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introdução da cultura patriótica e da defesa da nação.307 Nesse período, havia um debate 

sobre a importância do método do escotismo no sistema escolar público, sendo considerado 

uma “escola primária do civismo”.308 Havia também uma compreensão de que o escotismo 

poderia solucionar alguns problemas naturais do ser humano na sua infância, momento tido 

como o tempo da formação do caráter, este considerado “qualidades intrínsecas, com 

conotações de solidez e valor que um indivíduo deveria ter desde a infância”.309 Sampaio 

Doria, por exemplo, um entusiasta do escotismo nas escolas de São Paulo, compreendia 

que, assim que for educada a racionalidade infantil, caberia o processo de “formação 

sentimental”; era fundamental disciplinar os instintos, já que “os defeitos da bondade 

podem ser corrigidos, assim como pode ser firmado o hábito das deliberações inflexíveis 

dentro do respeito às leis da vida”.310 Para Sampaio, essa domesticação dos instintos 

infantis formaria um indivíduo ideal, natural, que originaria um caráter político com 

qualidades e princípios cívicos.311 O escotismo era considerado um desdobramento natural 

do avanço do conhecimento científico no campo da psicologia educacional, que se 

mostrava para as elites como uma necessidade primordial para educar e mobilizar as 

massas urbanas fora dos movimentos revolucionários.312 

Esse anseio para formar jovens educados de acordo com os princípios da atividade 

escoteira encontraria na Revista Light um amplo espaço de apoio. Segundo Manoel 

Bonfim, no artigo intitulado “Scouting-Escotismo”, escrito para o periódico da Light em 

1928, o escotismo se bem organizado, com suas práticas rigorosas e constantes, poderia 

moldar a natureza dos jovens brasileiros de acordo com as vontades almejadas. Não 

bastaria apenas as crianças compreenderem as diferenças entre o bem e o mal, “só podemos 

ter a certeza de que o futuro homem procederá dignamente, se o habituarmos e 

conformarmos em atos dignos”. 313 O artigo de Bonfim, um dos primeiros da Revista Light 

sobre o tema, prossegue recriando as intenções e idealizações de Baden-Powell naquilo que 

 
307 SOUZA, Rosa Fátima de. A militarização da infância: expressões do nacionalismo na cultura brasileira. 

Cad. CEDES [online]. 2000, vol.20, n.52, p.109-110. 
308 ZUQUIM, Judith; CYTRYNOWICZ, Roney. Notas para uma história do escotismo no Brasil: a 

“psicologia escoteira” e a teoria do caráter como pedagogia de civismo (1914- 1937). Educação em Revista, 

Belo Horizonte, n. 35, p. 43-58, jul. 2002, p.52 
309 Idem, p.45 
310 CARVALHO, Marta Maria Chagas de. Sampaio Dória, (Coleção Grandes Educadores). Recife: 

Fundação Joaquim Nabuco; Editora Massangana, 2010, p.85. 
311 ZUQUIM, Judith; CYTRYNOWICZ, Roney. Notas para uma história do escotismo no Brasil: a 

“psicologia escoteira” e a teoria do caráter como pedagogia de civismo (1914- 1937). Educação em Revista, 

Belo Horizonte, n. 35, p. 43-58, jul. 2002, p.54 
312 Idem, p.54. 
313 Revista Light, 11/1928, p.14. 
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ele chamara de “scout”, um tipo de guerreiro do passado que teria incentivado o modelo 

pensado por Powell na criação do escotismo.314 Seria um guerreiro livre do contexto 

colonial, fora dos vícios e corrupções da vida urbana, de atitude heroica, primitiva e 

corajosa. Nomes como Bufalo Bill e Texas Jack que travaram “campanhas contra as tribos 

americanas”, que não se destacavam somente pelo treinamento militar, mas também tinham 

ligações primitivas com a natureza, “homens que, ao valor guerreiro, ajuntem um perfeito 

conhecimento do viver das tribos, que as frequentem e lhes compreendam a língua e os 

sentimentos.” 315No caso do Brasil, Bonfim encontra a idealização desse primeiro “scout” 

nacional, na figura dos bandeirantes, como Borba Gato que “pode viver vinte anos nas 

brenhas do Rio Doce”, Pires de Campos, que “passou perto de trinta anos nas selvas, com 

as tribos de entre Goiás e Mato Grosso”, ou ainda como Campos Bicudo que “penetrou 

vinte e quatro vezes o sertão”. Para Bomfim, o movimento dos escoteiros no Brasil era 

urgente para a construção dos valores morais do homem, muito além dos limites do simples 

treinamento físico: 

As práticas, a distribuição em grupos sob a direção de condutores, tudo isto tem 

grande importância, pois é a própria forma para a ação educativa; seria, porém, 

erro desastroso ter o escotismo como completo nos meros exercícios e nos 

uniformes.316 

 

Por iniciativa da Light, especialmente de Annibal Bonfim e Alvaro Guanabara, sub-

chefe e chefe do Departamento de Publicidade e Propaganda, foi criado, em meados de 

agosto de 1928, a organização dos Escoteiros da Light. Dirigidos pelo chefe do 

Departamento de Eletricidade, Manoel Medon, contou com a participação inicial de oito 

jovens membros, que para conseguirem os uniformes de escoteiros tinha que passar por um 

concurso que consistia em traçar a bandeira do Brasil, saber o código e o compromisso do 

escoteiro, os alfabetos morse e semafórico, além de fazer cinco nós diversos.317 

 
314 A palavra scout tem originalmente o significado de explorar, reconhecer, observar, descobrir. Seria uma 

combinação de características idealizadas na formação do jovem escoteiro. Ver: ZUQUIM, Judith; 

CYTRYNOWICZ, Roney. Notas para uma história do escotismo no Brasil: a “psicologia escoteira” e a 

teoria do caráter como pedagogia de civismo (1914- 1937). Educação em Revista, Belo Horizonte, n. 35, p. 

43-58, jul. 2002, p.50. 
315 Revista Light, 11/1928, p.15. 
316 Revista Light, 11/1928, p.15.  
317 Revista Light, 09/1928, p.22. 
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Figura 20 - Exercícios de ginástica da Escola de Escoteiros da Light 

 

Fonte: Revista Light, janeiro de 1929, p.66. 

 

Figura 21 - Exercícios de ginástica da Escola de Escoteiros da Light 

 

Fonte: Revista Light, janeiro de 1929, p.66. 

 

Após a criação dos Escoteiros da Light, a Revista passaria a tratar o grupo como 

uma grande contribuição da empresa para o bem estar dos trabalhadores e da formação do 

sentimento de civismo no Brasil. Segundo Maria Anunciação Gilaberte, que trabalhava na 
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seção de datilografia e contribuía para a Revista Light para os assuntos de moda feminina, 

desde que o “boy” do seu departamento se tornou escoteiro, a mudança de comportamento 

do jovem trabalhador foi notável. Lamentava que esses jovens trabalhadores ‘tão 

pequeninos já se achem na necessidade do ganha pão e privados das regalias infantis”; com 

mais de oito horas de trabalho, esses “pequeninos” eram dignos de pena. Para Gilaberte, 

após a filiação dos “boys” do departamento à Associação de Escoteiros da Light, eles 

passaram a ser mais saudáveis e trabalharem com mais alegria “recitando com energia e 

prazer os deveres dos escoteiros” além dos benefícios de seus ensinamentos. O escotismo 

era o responsável de dar prazer para o jovem “boy”, além de procurar aprimorar “a sua 

capacidade física, intelectual e moral”.318 

O movimento escoteiro se consolidou na formação física e moral na infância e na 

juventude brasileira. Esses valores foram muito bem aceitos e utilizados pela cultura 

política nacionalista que se firmava já no Governo Provisório.319 Além da propaganda 

política e da repressão policial, a realização cada vez maior de celebrações cívicas tinha o 

papel de fazer o indivíduo se sentir cada vez mais pertencente à comunidade, assim como 

a comunidade também seria parte do indivíduo; a construção de uma comunidade – nação 

- irredutível às partes isoladas, individuais. Assim, a nacionalidade não seria uma 

construção externa do indivíduo, mas sim um fato intrínseco do ser que precisava ser 

estimulado através de um processo subjetivo.320 

Os rituais e cerimônias cívicas eram bastante importantes para o movimento dos 

escoteiros.  A Escola de Escoteiros da Light, que em 1933 passou a se chamar FELCA 

(Federação dos Escoteiros da Light e Companhias Associadas), utilizava as datas 

nacionalistas, como o dia da bandeira, para eventos de desfiles, exposições e entrega de 

uniformes. Por exemplo, na posse da nova diretoria do Clube dos chefes dos Escoteiros do 

Brasil, no dia da bandeira em 1933, com a presença dos escoteiros, das bandeirantes – 

escotismo destinado às meninas – e seus familiares. Os escoteiros tinham uma oração 

própria em homenagem à bandeira brasileira e à pátria: 

Escoteiros da Light 

É hoje dia da Bandeira Nacional! 

 
318 Revista Light, 05/1929, p.3. 
319 NASCIMENTO, Adalson de Oliveira. Sempre Alerta! O Movimento Escoteiro no Brasil e os projetos 

nacionalistas de educação infanto-juvenil 1910–1945. Dissertação (Mestrado em História). Belo Horizonte: 

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, 2004, p.92. 
320 PARADA, Maurício. Educando Corpos e Criando a nação: cerimônias cívicas e práticas disciplinares no 

Estado Novo. Rio de Janeiro, RJ: Apicuri, 2009, p.56. 
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Símbolo amado de nossa terra, auriverde, pendão que nos inspira amor patriótico 

pelo nosso Brasil! (...) 

“ORDEM E PROGRESSO”, divisa que todos os brasileiros devem ter esse 

lema! 

Escoteiros! 

Eduquem seus sentimentos para adorar de todo o coração esta Bandeira, meninos 

de hoje, de cujas mãos de homens de amanhã, dependerá futuro dessa Nação 

imensa! 

Brasileiros! Que a Bandeira Nacional represente sempre a grandeza de nossa 

pátria, a glória de um povo valoroso, e nunca seja, nos campos de luta, mortalha 

de seus filhos!321 

 

Figura 22 - Diretores do Clube dos chefes Escoteiros no Pavilhão Nacional – RJ 

 

Fonte: Revista Light, dezembro de 1933, p.30. 

Foi nesse período que o grupo de escoteiros da Light passou a ter um caráter mais 

profissional, com o objetivo de fornecer uma educação integral para os filhos dos 

trabalhadores da empresa. A Revista Light passou também a dar bastante destaque para os 

escoteiros com uma nova seção chamada “Escotismo”. 

A FELCA foi criada em 4 de junho de 1933, com a ajuda do Centro Militar de 

Educação Física, especialmente na organização das fichas morfofisiológicas dos escoteiros 

e nos treinamentos. Essa relação, como já acompanhamos, foi estreita e ficou mais ainda 

com a criação da FELCA. A visita dos oficiais do CMEF à Cidade Light, por exemplo, foi 

 
321 Revista Light, 12/1933, p.30 
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retratada na Revista de Educação Física do exército brasileiro. Admirados com o cálculo e 

a racionalidade do trabalho, comparáveis ao comportamento de tropa, perceberam a 

afinidade com os pressupostos militares. O “espírito de organização dominante”, a 

estrutura de higiene das oficinas e “outras regras emanadas da ciência” tinham como 

consequência a dedicação do operário, criando um conjunto admirável: “o homem e a 

máquina empenhados num labor profícuo”. Esse equilíbrio idílico era apenas exequível 

com a educação física, imbuídos de valores morais e cívicos. Considerados idealizadores 

de uma “Cruzada de redenção do Brasil à educação física”, compreendiam na Light uma 

aliada para cumprir a missão patriótica: 

 

Fomos felizes no nosso intento, pois, nesse primeiro encontro, pudemos, desde 

logo, aquilatar do fervor e elevação ideológica desses altruístas empreendedores. 

Vulgarizando-se aí, entre os operários e seus filhos, a educação física, nos 

moldes como deve ser ministrada modernamente, segundo os ditames das 

ciências biológicas, iremos prestando um serviço inestimável ao país, de valor 

não só patriótico, como também social. 

Convertidas em realidade, as medidas já assentadas com os diretores dos 

Esportes da Light, com relação a Confederação de Escoteiros, bem cedo surgirão 

os resultados que encarecemos.322 

 

Embora não fosse uma iniciativa da empresa, ela forneceu uma sede para a 

federação – na rua Figueira de Mello -, incentivos materiais e financeiros. Era considerada 

uma obra educacional orientada para estimular o “espírito nacionalista, estabelecendo-se a 

aproximação mais íntima possível com o Exército e a Marinha”.323 A FELCA contemplava 

tanto os jovens operários, aprendizes das oficinas e os “boys dos escritórios, quanto os 

filhos de todos os trabalhadores (meninos e meninas). Ela dividia o programa em três 

partes: 

1. Proteção da saúde (abrangendo a educação física e a prática dos esportes 

orientada por técnicos; o exame preventivo e periódico para a organização da 

caderneta de saúde; tratamento médico e dentário) 

2. Educação dos menores organizados em grupos de escoteiros e grupos de 

bandeirantes. 

3. Instrução primária, profissional e secundária para todos e doméstica para as 

meninas.324 

 

Nesse sentido, a profissionalização dos escoteiros buscava não apenas educar e 

disciplinar os instintos infantis, princípios do próprio movimento, mas também atender a 

“instrução primária e profissional”, de acordo com os objetivos de seus diretores. A prática 

 
322 EDUCAÇÃO FÍSICA, R. DE. Visita à Cidade Light. Revista de Educação Física, v. 2, n. 4, 12 maio de 

1933. 
323 Revista Light, 07/1933, p.12. 
324 Idem. 
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era dividida em três frentes: a instrução física, a técnica escoteira e a instrução moral e 

cívica.  

É importante mencionar que havia uma separação clara na formação das meninas, 

as chamadas “bandeirantes”. Elas também eram preparadas para o desenvolvimento do 

caráter, do civismo, da obediência e do culto à pátria. Entretanto, o objetivo era também 

moldá-las a serem “perfeitas mães de amanhã”, úteis à comunidade e especialistas nos 

afazeres domésticos: 

A principal diretriz é fazer das jovens de hoje perfeitas mães de amanhã, nobres, 

enérgicas, capazes de guiar a educação dos filhos com a melhor eficiência. Como 

o Escotismo, o movimento Bandeirante procura incutir por meio das práticas 

morais, trabalhos, jogos, exercícios, excursões, esses sentimentos que devem 

predominar no espírito de uma mulher para viver nobremente, sem futilidade, 

para ser bem o anjo tutelar da família, uma luz viva que ilumine e aqueça.325 

Elas comporiam o equilíbrio necessário para uma sociedade ideal do futuro, 

proveitosos também para a Light, já que possivelmente todos seriam eles trabalhadores da 

empresa, “limpos de corpo e alma”, fortes e leais trabalhadores. Essa compreensão vai ao 

encontro da perspectiva do ministro Capanema sobre o papel das meninas na composição 

da nacionalidade. Para ele, era a mulher que funda e conserva a família, por isso caberia ao 

Estado, por meio da educação, criar ferramentas para essa missão. Em 1937, o Projeto 

Nacional de Educação, que não viria a ser concretizado, contemplava, especialmente para 

as mulheres pobres, uma educação particular voltada à moral familiar e ao trabalho 

doméstico, inclusive com uma divisão destinada ao ensino feminino doméstico industrial. 

326 

A proposta colocada era cooperar com o Estado em favor de uma educação nacional 

pelo “fortalecimento da raça”; uma contribuição para que ela “seja forte e respeitada”. 327 

Essa relação com o Estado também passava a ser mais clara na criação da Federação; a 

cerimônia solene de sua fundação, teve além da participação de muitos oficiais do exército, 

a presença de honra do ministro do Trabalho, Salgado Filho. O “padrinho” ou orador do 

evento, era o interventor do Distrito Federal, Pedro Ernesto que se dirigia e dedicava seu 

discurso ao ministro presente: 

O escotismo é, antes e acima de tudo, uma escola de dignidade e honra. O espírito 

de solidariedade, o culto as mais excelsas virtudes, formam o dogma e a fé do 

 
325 Revista Light, 02/1934, p.3. 
326 SCHWARTZMAN, Simon, BOMENY, Helena Maria Bousquet, COSTA, Vanda Maria Ribeiro. 

Tempos de Capanema. 2ª ed. São Paulo: Paz e Terra; Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2001, 

p.123-124. 
327 Revista Light, 10/1933, p.2. 
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escoteiro. Traze-los, pois, ao convívio dos militares, que vivem no culto dos 

mesmos mandamentos, é motivo de satisfação. 

Os escoteiros bebem na mesma fonte de civismo e desfraldam a mesma bandeira 

que torna inatingível a honra dos soldados do Brasil. (...) 

Sr. Ministro – aqui está uma parcela bem viva do Brasil de amanhã: forte, unido, 

iluminado de inteligência e fé.328 

 

Outros representantes do Estado, especialmente da esfera militar, também 

mandaram saudações a FELCA e, consequentemente, foram publicados pela Revista Light. 

Para Góes Monteiro era um prazer ajudar os escoteiros da Light nessa “tarefa útil e 

patriótica”, afinal, o Exército era a maior escola do Brasil e por isso educar é um dever 

funcional da corporação. 329 Para o Ministro da Marinha, Protogenes Guimarães, com a 

junção entre alfabetização do povo e educação física através do escotismo era possível 

finalmente “ambientar os brasileiros nessa nova fase da política social” ancorados no 

trabalho e na disciplina.330 Para Anísio Teixeira, diretor da Instrução Pública, a Federação 

de escoteiros da Light ocupa uma lacuna que as instituições exclusivamente escolares não 

conseguiam dar aos filhos dos operários.331 Para A. Sylvester, vice presidente da Light, em 

seu discurso de encerramento, a empresa além de apoiar e contribuir para o 

desenvolvimento da federação, demonstrava que o “esforço da Light tem sido sempre 

servir a maravilhosa cidade do Rio de Janeiro”.332 

 

 
328 Revista Light, junho de 1933, p.15. 
329 Idem, p.17. 
330 Idem, p.18. 
331 Revista Light, 07/1933, p.21. 
332 Idem, p.22. 
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Figura 23 - Na esquerda, Major Raul Vasconcellos (Comandante do CMEF); ao centro, Pedro Ernesto 

(Interventor do Distrito Federal); a direita atrás da criança, Mario de Brito (diretor da Escola Secundária do 

Instituto). 

 

Fonte: Revista Light, junho de 1933, capa.  
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Figura 24 – “Pelo Brasil e para o Brasil” 

 

Fonte: Revista Light, junho de 1933, p.24. 

Em relação ao Estado, esse processo de seleção e lapidação do corpo e da moral 

promovido pelo escotismo, encaixava-se com os ideários consolidados especialmente no 

Estado Novo. Como apontou Cynthia Pereira Souza, durante os primeiros anos do Governo 
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Provisório já havia uma preocupação com a saúde, a educação e o desenvolvimento físico 

dos menores.333 

Em 1933, aconteceu a Conferência de Proteção Nacional à Infância, convocada por 

Getúlio Vargas. Dividida em seções de medicina, educação, higiene, assistência, legislação 

e sociologia, o objetivo era discutir e encontrar soluções para o desenvolvimento físico e 

mental das crianças brasileiras. Por conta dos trabalhos da Federação de Escoteiros da 

Light, o chefe da comissão executiva da conferência e também o chefe da Inspetoria de 

Higiene Infantil, o médico Olinto Oliveira, convidou a diretoria da FELCA e também a 

Revista Light a participar do evento. A conferência foi norteada pela mensagem de Natal 

que Vargas escreveu aos interventores estaduais meses antes: 

Escolho neste dia, tradicionalmente consagrado à criança, para vos dirigir um 

apelo, no sentido de dispensardes a maior atenção aos problemas concernentes à 

proteção e a saúde da infância, pois nenhuma obra patriótica, intimamente ligada 

ao aperfeiçoamento da raça e ao progresso do país, excede a esta, devendo 

constituir, por isso, preocupação política verdadeiramente nacional.334 

 

 Para Vargas, segundo sua carta, era necessária uma parceria dos poderes públicos 

com a iniciativa privada para a preservação e o amparo da vida da criança, do 

desenvolvimento moral e físico, mas especialmente protegê-las dos fatores danosos que 

proliferavam no Brasil, que seriam nocivos à “formação de uma raça forte e sadia”.335 Para 

alcançar o desenvolvimento econômico e social, o Estado compreendia que era necessário 

lidar com a educação e a saúde das próximas gerações de cidadãos trabalhadores. Não era 

possível crescer e desenvolver o Brasil, segundo essa lógica, se não houvesse “cidadãos 

selecionados por meio de processos eugênicos, saudáveis física e mentalmente, e para tanto 

impunha-se a tarefa de proteger e assistir a maternidade, a infância e a juventude”.336 

A disciplina era um valor fundamental na ideologia dos escoteiros, assim como 

também era para o comportamento do operário nas oficinas da Light. No artigo de Hermes 

de Almeida, trabalhador e entusiasta dos esportes da Light, é retomada a figura de 

 
333 SOUSA, Cynthia. Pereira de. “Saúde, educação e trabalho de crianças e jovens: a política social de 

Getúlio Vargas”. In: Capanema: o ministro e seu ministério. GOMES, Angêla de Castro (Org.). Rio de 

Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2000, p.223 
334 Revista Light, 08/1933, p.12. 
335 Idem, p.12. 
336 SOUSA, Cynthia. Pereira de. “Saúde, educação e trabalho de crianças e jovens: a política social de 

Getúlio Vargas”. In: Capanema: o ministro e seu ministério. GOMES, Ângela de Castro (Org.). Rio de 

Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2000, p.247. 
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Benjamin Sodré 337 para auxiliar na interpretação do sétimo artigo das leis escoteiras: “o 

escoteiro é sempre obediente e disciplinado”.  Para Almeida, ao retomar Sodré, onde não 

existisse disciplina, também não poderia haver desenvolvimento nem progresso. Em casa, 

na escola, no escotismo ou na fábrica, os jovens devem obedecer sem discussão para não 

perturbar os mestres, os pais, mas especialmente, os chefes. Para o autor, os chefes-

escoteiros da Light possuem a vantagem, já os jovens escoteiros “são filhos de homens 

habituados à disciplina e à pontualidade e por isso, darão o apoio a todos os atos tendentes.” 

Todos os escoteiros seriam como as peças de uma máquina: 

Uma máquina para que marche bem é preciso que cada uma das peças preencha 

suas funções sem resistência. Bata que uma funcione mal para que a máquina 

não produza o que deveria produzir. Como uma peça em mau estado, é, em 

qualquer meio, uma pessoa indisciplinada.338 

 

O escotismo embora se fundamentasse em bases sólidas do nacionalismo e do culto 

aos símbolos cívicos, se pretendia universal e se compreendia como a solução para os 

problemas sociais de todas as espécies. Gabriel Skinner, novo diretor técnico da FELCA e 

fundador da Escola de escoteiro de Espírito Santo, grande admirador das ideias de Baden-

Powell, acreditava que era uma questão de tempo para o escotismo ser um sistema único 

de educação integral na formação das gerações futuras. O escotismo, segundo o diretor, 

“resolverá o problema social do universo” e o Brasil colheria os benefícios dessa “Nova 

Era de paz e concórdia”. Somente a educação poderia gerar cada vez mais a consciência 

patriótica e fazer do Brasil um país forte: 

 

Eduquemos os nossos filhos e todos os brasileirinhos da sua idade para que o 

Brasil de amanhã seja forte e prospero. Doemos a nossa pátria cidadãos 

trabalhadores e úteis, que sejam amigos leais e verdadeiros; homens bons, de 

inteligência viva; caracteres bem formados com almas retas e limpas;339 

 

Em outro artigo intitulado “Características Primaciais do Escotismo”, escrito em 

1935 para a Revista de Educação Física, Skinner, que já era diretor da FELCA, volta a 

idealizar a educação escoteira como a única forma para resolver os problemas sociais. Ele 

a considerava ideal, pois fugia do arcaico sistema de “estudos puramente livrescos”. O 

 
337 Foi conhecido pela sua carreira de jogador de futebol no Rio de Janeiro e após entrar na Escola Naval 

em 1910, passa a seguir a carreira militar. Foi grande incentivador da prática do escotismo no Brasil. 

Disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/benjamim-de-almeida-

sodre. Acesso em: 10/01/2020. 
338 Revista Light, 09/1934, p. 38. 
339 Revista Light, 07/1935, p. 13. 
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escotismo era considerado por Skinner uma ciência pedagógica moderna que estava 

sistematizada em três frentes: formação do caráter – disciplina pessoal, culto à honra, 

prática da religião, da saúde - desenvolvimento físico, prática de higiene e saúde e da 

inteligência – conhecimentos práticos, utilitários e não apenas teóricos.340 

 

Figura 25 - "Lindos e sugestivos flagrantes dos escoteiros da FELCA, durante uma aula de educação 

física" 

 

 
340 SKINNER, G. Características Primaciais do Escotismo. Revista de Educação Física, v. 4, n. 5, p. 2, 11, 

1935. 
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Fonte: Revista Light, janeiro de 1939, p.61. 

 

Embora a presente pesquisa não se propusesse a compreender e debater sobre o 

movimento escotista e sua mutações na década de 1930, a ativa e extensa campanha pelo 

escotismo que a Revista Light desenvolveu ao longo das suas edições é bastante relevante. 

A utilização do escotismo parece ter como objetivo o ordenamento das futuras gerações 

operárias ou, ainda, o enraizamento de sua ideologia na esfera privada familiar pela criança; 

nesse sentido, os escoteiros propagariam suas repetições cívicas e morais para os pais, 

amigos e demais familiares. Como escreveu a própria Revista Light, o apoio dos pais era 

fundamental, mesmo que por vezes enviem seus filhos para “corresponderem a boa vontade 

dos nossos chefes”. Era uma campanha aberta de formação moral dos operários de amanhã: 

 

Nós temos atualmente 200 escoteiros. Precisamos ter quinhentos escoteiros. 

Precisamos, não; devemos ter quinhentos escoteiros. A nós mesmos compete 

realizar esse imperativo de tão grande alcance, para que o escotismo na Light 

venha a ser uma força propulsora da nossa educação e do nosso civismo. 341 

 

A FELCA, constantemente retratada no periódico da Light, era parte de uma 

estratégia em curso na construção de um arquétipo de trabalhador ideal, fora das militâncias 

operárias, afastado da possibilidade de emancipação da sua consciência de classe. Mesmo 

que muitas vezes os atores compartilhassem a perspectiva de ordenamento, imbuídos em 

um discurso de educação da pátria forte, a direção compreendia os frutos a serem colhidos: 

a cooperação entre as classes sociais e a obediência à hierarquia no trabalho. O longo e 

detalhado artigo “Sobre o escotismo” de Rafael Pinheiro, diretor da Biblioteca Municipal, 

sobre a importância e o desenvolvimento do escotismo apresenta os benefícios que a Light 

pode ter com os jovens escoteiros no futuro: 

 

Obra de alto alcance, como escola de disciplina, consequentemente, elemento de 

ordem, essa realização sabia e previdente, interessa, do mesmo passo, à 

comunhão social brasileira e aos interesses imediatos ou remotos da formidável 

Companhia. Desses escoteiros de hoje, sairão, com certeza, em grande número, 

futuros operários e funcionários para as suas divisões. Educados nessa escola, 

onde o sentido da superior inteligência e da ordem são fundamentos, é fácil 

imaginar o que serão na vida burocrática, os educandos desse viveiro de cidadãos 

úteis a si mesmo, à pátria e à humanidade.342 

 
341 Revista Light, 03/1936, p.45. 
342 Revista Light, 04/1938, p.33. 
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A participação da Revista Light nesse processo não foi apenas retratar os 

acontecimentos sociais da empresa ou incentivar o escotismo como uma atividade de lazer 

aos operários. Os diretores do periódico, representados especialmente por Alvaro 

Guanabara e Annibal Bomfim, além de incentivadores, eram participativos nas reuniões e 

encontros, mas também idealizadores e fundadores da Escola de Escoteiros da Light.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As edições da Revista Light poderiam ser compreendidas apenas como um simples 

canal de comunicação entre a empresa e seus trabalhadores, ou um processo de 

domesticação direta do trabalhador; uma medida de controle e imposição. O Estado e a 

empresa Light foram os poderes atuantes que pareciam deter o domínio do discurso que 

apreenderiam o trabalhador na lógica do comportamento determinado almejado, formando 

assim, o protótipo do trabalhador ideal, vinculado essencialmente com a produção fabril. 

Entretanto, é importante ressaltar que o processo não foi linear e simétrico; era necessário 

o esclarecimento e convencimento dos trabalhadores, os receptores, para que as intenções 

no discurso se concretizassem. A presença dos intelectuais na Revista, dos membros das 

mais variadas hierarquias da Igreja Católica, dos oficiais do Exército do CMEF, dos 

ministros e políticos alinhados aos pressupostos do Estado autoritário da década de 1930, 

além de um corpo editorial experiente e respaldado pela imprensa hegemônica do período, 

alinhado aos interesses da empresa, se mostraram fundamentais nesta relação de persuasão 

dos trabalhadores.  

A edificação do pensamento nas publicações era feita com muito cuidado, 

entendendo que seu leitor é, sobretudo, o seu trabalhador; os desenhos, os recortes, as 

fotografias, as colunas são meticulosamente ordenadas, na tentativa de aparar as possíveis 

interpretações destoantes ou individuais; o desdobramento conforme a Revista expõe suas 

camadas, nos confirma as características de formulação, seus desígnios e propósitos.  
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O relato do vereador Jansen Muller que visita a Cidade Light em janeiro de 1936 

junto com uma comissão de políticos cariocas, expressa a importância da valorização do 

trabalhador pela empresa: 

Contava encontrar o que encontrei: Ordem, disciplina e interesse pelo operário 

brasileiro que tem, é verdade, prestado todo o concurso bom de seu trabalho, mas 

que, também, tem sido compreendido pelos seus dirigentes, que os consideram 

amigos e colaboradores. 343 

 

Era fundamental compreender e acessar os trabalhadores para convencê-los de seus 

anseios harmônicos e dissuadi-los da luta de classes. A Light, por meio de sua revista, 

trabalhou num processo racional na construção do trabalhador ideal: arquitetou seu 

discurso com base na harmonia e na solidariedade, o corporativismo, na busca de anular as 

vontades individuais e, consequentemente, soterrar a identificação do trabalhador como 

antagônico a empresa; mas também na construção de um corpo sadio e disciplinado, que 

apenas poderia ser total se começasse em um processo pedagógico com os jovens operários, 

por isso, a forte presença em suas páginas dos centros de educação técnica, no incentivo às 

práticas esportivas, mas especialmente, na intensa publicidade dada as práticas do 

escotismo aos jovens e aos filhos dos operários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
343 Revista Light, 01/1936, p.30. 
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